Sterrenboognieuws 6 september 2018
Groepsavond groep 1 t/m 8
Ook dit schooljaar nodigen wij de ouders graag uit voor de groepsavond. Deze zal gehouden worden
op woensdagavond 12 september voor de groepen 1 tot en met 8.
Programma:
19:00 – 19:45
19:45 – 20:00
20:00 – 20:45

Eerste informatieronde in alle groepen
Gezamenlijke pauze
Tweede informatieronde in alle groepen

De informatierondes bevatten twee keer precies dezelfde informatie.
Stel u heeft een kind in groep 3 en in een groep 5. Dan kunt u de eerste ronde naar de ene groep, de
volgende ronde naar de andere groep.
Wij hopen u te mogen ontmoeten op woensdagavond 12 september!

Uitnodiging ouder-kindgesprekken
Graag willen wij u en uw kind uitnodigen voor het verwachtings- en
kennismakingsgesprek. De gesprekken staan gepland van 15.00 tot
19.00 op maandag 17 september en donderdag 20 september.
Wilt u vóór 10 september aan de leerkracht doorgeven als u een datum
of tijd echt niet kunt. Hierna wordt de planning gemaakt en kunt u niet
meer ruilen.
Wij willen u vragen dit gesprek samen uw kind voor te bereiden. Dit kan
aan de hand van de onderstaande 5 vragen;
Duim: Waar ben je goed in? Waar ben je trots op? Wat is jouw talent?
Middelvinger: Waar wil je naar toe? Wat wil je bereiken? Waarnaar
ben je nieuwsgierig?
Middelvinger: Waar heb je een hekel aan? Wat vind je lastig? Wat ga je
het liefst uit de weg?
Ringvinger: Waar heb je een band mee? Waar hou je van? Wat is belangrijk voor je?
Pink: Waar voel je je klein bij? Wat maakt je onzeker? Waar kun je over piekeren?

Het zou fijn zijn als u uw kind zijn of haar hand laat omtrekken en de antwoorden op de vragen er bij
schrijft of laat schrijven. Dit blad graag meenemen naar het gesprek.
De eerste twee weken zitten er op
Kennismaken
De eerste 2 weken stonden in het teken van een kennismaking van alle groepsleden. Kinderen en
leerkracht namen er ruim de tijd voor om met elkaar kennis te maken. Uitgangspunt is dat kinderen
samen zorgen voor een sociale veiligheid in de groep. De basis voor goed presteren. ‘Onbekend
maakt onbemind’.
Vragen die centraal stonden:
-

Wie ben ik?
Waar woon ik en met wie?
Waar houd ik van?
Wat zijn mijn hobby’s?
Waar word ik blij, boos, verdrietig, etc….. van?
Wat is mijn trigger? Waar reageer ik op en raak dan geïrriteerd?
Wat moet de ander echt van mij weten?
Etc.

Afspreken
De komende 2 weken staat het maken van afspraken in de groep centraal. Naast de school
afspraken, maken we ook groepsafspraken.
Dit noemen we gedragsverwachtingen. Daarmee leren we de kinderen hoe wij de dingen doen in de
groep, hoe wij met elkaar om gaan, hoe wij problemen oplossen, wat de leerkracht verwacht als hij/
zij iets vraagt, wanneer wij stil zijn etc.
Met andere woorden: ‘Zo zijn onze manieren…’

Groep 1-2
Vanaf volgende week komt Trudy Westendorp re-integreren in groep 1-2.

Rapport
Dit jaar gaan we met een werkgroep een vernieuwd rapport ontwikkelen.
Heeft u suggesties, opmerkingen of tips dan horen wij dit graag !
Stuur een mail naar: i.papen@desterrenboog.nl

Gezinsviering
Afgelopen jaar waren er twee gezinsvieringen op zondag, dit jaar hebben we samen met de parochie
voor een andere opzet gekozen. Er zijn nu twee vieringen op de vrijdagochtend onder school, ouders

en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. De eerste viering is op vrijdagochtend 12 oktober
om 10.30 uur. Hiermee sluiten we de Sterrenboogweken af. Schrijf het vast in uw agenda!
Data op een rij
12 september
17 en 20 september:
22 september:
24 t/m 26 september:
3 oktober:
12 oktober:
15-19 oktober:
22 t/m 26 oktober:
31 oktober:
5-9 november:

Bijlage: geen

Groepsavond
Kennismakingsgesprekken
Klusochtend / burendag
Kamp groep 8
start kinderboekenweek
viering in de kerk
kijkochtenden groep 1-4
herfstvakantie
ouderavond Bart van Campen
kijkochtenden groep 5-8

