Elk kind verdient
een waarde(n)volle toekomst!
Oude-Tonge, 4 oktober 2019
Aan alle ouder(s)/verzorger(s),

Kinderboekenweek 2019
Gisteren hebben we de kinderboekenweek feestelijk geopend. Het was erg gezellig!

Sport for Others
Deze week hebben we de actie afgerond en alle bedragen bij elkaar opgeteld. In totaal
hebben de kinderen €650,- opgehaald en dat is natuurlijk een erg knappe prestatie. Op de

site www.sportforothers.com kunt
wordt. Hartelijk dank allemaal!

u zien waar het geld aan besteed

Schoolmaatschappelijk werk
Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden van Kwadraad.
Dit schooljaar is dat Eline Kruize. Zij komt ongeveer om de
week op de school op maandagmiddag. In samenwerking
met de leerkracht en de interne begeleider kan ze
betrokken worden bij de zorg rond het kind op school.
Wanneer er zorgen zijn zal er ook met u als ouder contact
worden opgenomen.
Ook kunnen ouders zelf wanneer ze zorgen hebben een
gesprek aanvragen met de schoolmaatschappelijk werker.
De school weet wanneer de maatschappelijk werker aanwezig is en kan u verder informeren.
De volgende keer is maandag 7 oktober om 13:00.
Eline Kruize
e.kruize@kwadraad.nl
06-11355379

Overblijf
Op verzoek van een aantal ouders gaan we de betaling van de overblijf op een andere
manier regelen. Naast contant betalen komt er ook een mogelijkheid van een strippenkaart
of een abonnement. Met name voor de ouders die regelmatig gebruik maken van de
overblijf zorgt dit voor betaalgemak. In de bijlage vindt u alle informatie over deze
aanpassing. Een aantal ouders hebben aangegeven dat ze het geld graag zouden willen
overmaken op een rekening. Daar hebben we over nagedacht en is zeker een optie, alleen
op dit moment willen we de huidige manier van werken uitproberen om te kijken hoe deze
manier bevalt bij alle betrokkenen.

Studiedag Kanjertraining
Op onze school werken we met de methode van de Kanjertraining. Door deze methode leren
de kinderen allerlei sociale vaardigheden die ze nodig hebben om op een goede manier te
functioneren in onze samenleving. Als team hebben we daar drie studiedagen voor gevolgd
om de methode op een goede manier te gebruiken. Op 10 oktober hebben we de vierde en
laatste studiedag van de Kanjertraining. De kinderen hebben deze dag geen school.

10 oktober

Vanwege een studiedag hebben de kinderen deze dag geen school

14 oktober

De NIO wordt afgenomen bij groep 8

17 oktober

Kleedjesmarkt en afsluiting van de kinderboekenweek

21 t/m 25 oktober
28 oktober

Herfstvakantie
Groep 6 krijgt de startles van de typecursus

