Sterrenboognieuws 4 oktober 2018
De Sterrenboogweken
Wat gaat het snel. De eerste 6 weken van dit nieuwe schooljaar zitten er al weer op. In de afgelopen
twee weken lag de focus van de Sterrenboogweken op het samenwerken.
Hoe werken we samen? Welke afspraken maken wij daarover?
Er is extra geoefend in het samenwerken en het geven van feedback aan elkaar.
We hopen dat deze zes weken een goede basis hebben gelegd voor het prettig werken in de groep.
In de rest van het jaar zal natuurlijk ook ruim aandacht geschonken worden aan de sfeer in de groep
en het omgaan met elkaar, daar er is in ieder geval een goede basis voor gelegd!

Opening Kinderboekenweek
Gisteren was de opening van de Kinderboekenweek met als thema
vriendschap. De versierouders hebben de school geweldig versierd.
Dank jullie wel!

“VRIENDSCHAP”
Graag nodigen we alle kinderen, leerkrachten en ouders uit voor de familieviering op vrijdag 12
oktober a.s. in de kerk. We beginnen om 10.30 uur.
Deze familieviering is de afsluiting van de Sterrenboogweken en haakt tevens in op de
Kinderboekenweek, het thema is dan ook “Vriendschap”.
Van groep 1 tot en met groep 8, alle groepen werken mee aan deze viering. Ouders, maar ook
andere belangstellenden, zijn van harte welkom om met ons mee te vieren.
Graag tot de 12e oktober!
Werkgroep familieviering

Ouderavond Bart van Campen
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?

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 10.30
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:
-

Zwemvierdaagse
Tennis tiebreak

