Sterrenboognieuws 11 oktober 2018
Nijntje beweeg
Op de woensdagen na de herfstvakantie starten de kinderen van groep 1 en 2 weer met de
gymlessen van Nijntje beweeg in de sporthal.
In 20 gymlessen wordt er geoefend voor het Nijntje beweegdiploma. De
lessen worden verzorgd door VIOS gym (Anny) en de Sterrenboog.
(Marion)
Goed leren bewegen is namelijk erg belangrijk voor kinderen.
Na 20 lessen volgt een feestelijke afsluiting met ouders en krijgen de
kinderen hun beweegdiploma.

BIJDRAGE OUDERRAAD EN CONTINUROOSTER.
Het nieuwe schooljaar is al weer enkele weken bezig, Sinterklaas, de kerst het staat allemaal weer
voor de deur, handvaardigheid, attenties voor zieke kinderen etc. allemaal kosten van de ouderraad.
Om dit te kunnen doen vragen wij een ouderbijdrage van € 42.50 per kind en de bijdrage voor de
opvang van het continurooster € 45,00 per kind. In overleg met de directie, MR en OR gaat het innen
hiervan in twee termijnen van € 43.75 per kind gebeuren. Dit zal gebeuren in oktober en februari van
dit schooljaar. Wij hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gesteld over het incasseren van de
bijdrage.
Namens de ouderraad,
Hugo te Woerd penningmeester.

Ouderavond Bart van Campen
De aanmeldingen stromen nog niet binnen vandaar deze herhaalde oproep, een unieke kans om een
ontspannen leerzaam avondje mee te maken dus geef u op!
Woensdag 31 oktober om 19.30 uur is er een ouderavond door Bart van Campen, een echte
aanrader dus noteer de datum in uw agenda zodat u erbij kunt zijn! Opgeven graag voor 21 oktober
bij Karin Ballast k.ballast@hotmail.com
Met behulp van bespiegelingen en sketches worden de aanwezige ouders
geconfronteerd met herkenbare situaties en reacties tussen ouders,
opvoeders (leerkrachten) en hun kinderen (leerlingen):
Met als uitgangspunt:
“De band tussen ouders en kinderen is onverbrekelijk – dat vinden zowel ouders als de kinderen. Toch
is het soms moeilijk om samen gemaakte voornemens in de opvoeding te verwezenlijken. Niet zelden
bestaat er een dubbele binding: in de dagelijkse omgang kunnen de ouders of verzorgers het kind
bijna doodknuffelen, terwijl ze het 5 minuten later “achter het behang” willen plakken”. Relaties met

andere mensen, de kwaliteit van deze relaties, de mate waarin iemand deze
relaties als prettig ervaart, welke gevoelens en gedachten deze relaties oproepen ten aanzien van
anderen en zichzelf is grofweg gezegd de hoofdzaak van sociaal- emotionele ontwikkeling. Een
ontwikkeling van baby tot bejaarde.
Elke fase kent haar eigen verlangen. Welk opvoedingsgedrag is dan wenselijk om kinderen tot
prettige volwassenen te laten groeien?

Studiedag Keender
Op woensdag 17 oktober hebben alle leerlingen vrij. Het team heeft dan een studiedag met alle
personeelsleden van stichting Keender. Invulling van de dag is het strategisch beleidsplan. Dit
beleidsplan is de onderlegger voor het schoolplan dat we het komend jaar voor onze school (en alle
scholen van Keender op hun eigen manier) gaan ontwikkelen.

Data op een rij
12 oktober:
15-19 oktober:
17 oktober:
18 oktober:
22 t/m 26 oktober:
31 oktober:
5-9 november:
26-30 november:

Gezinsviering om 10.30 in de kerk.
kijkochtenden groep 1-4
Keender studiedag, alle leerlingen vrij
fietscontrole voor de groepen 5 t/m8
herfstvakantie
ouderavond Bart van Campen aanvang 19.30 uur
kijkochtenden groep 5-8
ouder-kindgesprekken facultatief

Bijlage:
 Folder schaatsen
 Nijntje beweeg Vios

