Datum: 24-11-2017
Agenda
5 december 2017

6 december 2017
13 december 2017
21 december 2017
22 december 2017
25 december 2017 t/m 5 januari
2018

Sinterklaasviering: Continurooster
groepen 1 t/m 8 eten op school en zijn
om 14.15 uur vrij.
Studiedag, alle kinderen zijn vrij.
Koffiedrinken 8.45 uur.
Kerstviering start 17.00 uur
Start vakantie 12.15 uur
Kerstvakantie

Hoera geslaagd
Zoals u allen weet zijn alle leerkrachten van de stichting druk bezig met het eigen maken
van de lestechnieken van 'Teach'. Naast deze scholing die we met zijn allen doen hebben
de afgelopen maanden juf Tessa en juf Jolanda ook nog een opleiding afgerond. Juf
Tessa (IB) heeft de opleiding 'Master Special Educational Needs op het domein
begeleiden' met succes afgerond. Juf Jolanda heeft de opleiding 'Talentenbegeleider
Basisonderwijs' succesvol afgesloten. De verkorte opleiding hiervan is ook gevolgd door
juf Lareine en juf Karin.

De Vreedzame School
Een nieuw blok is van start gegaan: “We hebben oor voor elkaar”.
In dit blok stimuleren we de kinderen om “oor voor elkaar” te hebben. De lessen gaan
over communicatie, over “praten met elkaar” in plaats van “praten tegen elkaar”.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om
naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan
oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om
goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en
samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde
dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende
“gezichtspunten”. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we
verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen
komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om
het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld: “kinderen moeten op tijd naar bed” of
“iemand die pest moet streng gestraft worden”. In groep 8 leren de kinderen over
cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en
face-to-face.

Parkeren rondom school
Helaas zien wij steeds vaker dat het parkeren rondom school onveilige situaties met zich
mee brengt. Daarom nogmaals in deze nieuwsbrief hiervoor aandacht.
Zeker in deze tijd bij somber, donker weer is het goed om er samen voor te zorgen dat
de kinderen veilig naar school en huis kunnen gaan.
We zien steeds vaker dat er op het grasveld voor DOREMI geparkeerd wordt, dit grasveld
ligt precies tussen de twee ingangen van de school. Kinderen die lopend of fietsend zijn
worden bijna aangereden als ze niet uitkijken. Dit mag niet gebeuren! Daarom nogmaals
het dringende verzoek om uwauto verder van de school te parkeren, als u echt niet
lopend of fietsend naar school kun komen. Dit voor de veiligheid van uw en onze
kinderen!

Mogelijk nieuwe landelijke staking op 12 december
Mogelijk nieuwe landelijke staking op 12 december: mogelijke sluiting van de school.
Na een tegenvallend regeerakkoord voor het basisonderwijs zet het PO-front de
gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk voort. Dat hebben alle
deelnemende partijen: PO in actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en
FvOv, Schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO Raad, besloten.
Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-Front, roepen
de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december. Geeft politiek
Den Haag dan nog geen gehoor aan de gestelde eisen, dan worden de acties na de
feestdagen hervat en komen er estafetteacties in de regio.
Binnen Etten-Leur, zo weet u inmiddels, geldt dat er altijd sprake is van bestuurlijke
afstemming.
In de bijlage kunt u de opgestelde ouder-brief vanuit PO in actie lezen.
LET OP: PO in actie spreekt uit dat de deuren van de scholen dicht gaan. Dat is
niet per definitie zo. Dat is namelijk aan de besturen zelf. Wij zullen u hier
vanzelfsprekend over informeren wanneer dat zo is. Tot die tijd kunt u er wel
vast rekening mee houden.

Nieuwbouw Sonate

De bouw van de nieuwe brede school “Sonate” is vanaf augustus 2017 van start gegaan.
In de nieuwsbrieven zullen wij u steeds zo goed mogelijk op de hoogte houden van de
vorderingen van de bouw van onze nieuwe school met behulp van een fotoverslag. Dit
verslag wordt gemaakt door twee toekomstige leerlingen van Sonate. Het verslag kunt u
vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief.
Aanmelden broertjes/zusjes
De aanmeldingen voor volgend schooljaar komen alweer binnen. Omdat op de Klankhof
jongere broertjes en zusjes voorrang hebben bij plaatsing, mits ze op tijd zijn aangemeld
en wij als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte. Het is fijn als jongere
broertjes en zusjes zo snel mogelijk op school aangemeld worden, zodat wij tijdig weten
hoeveel plaats er nog vrij is voor nieuwe gezinnen.
U kunt hiervoor een aanmeldingsformulier afhalen bij het kantoor van onze
locatiedirecteur Susanne Broeken. Ook kunt u dit formulier via de leerkracht van uw
kind(eren) verkrijgen. Aanmelden jongere
broertjes zusjes graag voor 01-01-2018.

Zelfstandig naar binnen!
In de schoolkalender van dit jaar kunt u lezen dat de kinderen uit groep 3 t/m 8
zelfstandig naar binnen komen. Wij zien de laatste tijd steeds vaker dat er
ouder(s)/verzorger(s) mee naar binnen komen. Wilt u de leerkracht iets melden, doe dit
dan via een briefje, mailtje of na schooltijd. Onze aandacht willen wij richten op de
kinderen zodra de deuren opengaan.

Ziekmelden kinderen
In de ochtend zijn wij niet altijd telefonisch bereikbaar.
Mocht u kind onverhoopt ziek zijn, wilt u dit dan melden via een mailtje naar de
leerkracht(en) van uw kind.

Sinterklaas viering
Dinsdag 5 december hopen wij dat Sinterklaas de Klankhof weer een bezoekje komt
brengen. Deze dag hanteren wij een continurooster.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 blijven dan over op school en zijn dan om 14.15 uur vrij.
Denkt u aan het lunchpakketje!
Meer informatie over de Sinterklaasviering volgt z.s.m.

Wijziging datum Kerstviering
In de kalender heeft u kunnen lezen dat de Kerstviering gepland staat op vrijdagochtend
22 december 2017. De Kerstcommissie heeft in overleg met school en DOREMI de
Kerstviering gewijzigd en wel naar donderdagavond 21 december. In deze nieuwsbrief in
het kort al wat meer informatie:
Donderdagochtend gaan alle groepen kerststukjes maken bij juf Marjo. Om 17.00 uur
zijn alle kinderen welkom in hun eigen groep in hun mooiste feestkleren. Daar gaan ze
heerlijk eten van hun zelfgemaakte hapjes. Om 18.30 uur zijn de ouders welkom op het
plein bij de unit. Om 19.00 uur sluiten we de Kerstviering.
Meer informatie volgt z.s.m. in een aparte Kerstinfo.

De kinderen zijn vrijdag 22 december om 12.15 uur vrij en kunnen dan gaan genieten
van de vakantie.

•
•
•

Bijlages
Opendag Munnikenheide college.
Fotoverslag nieuwbouw Sonate.
Ouder-brief vanuit PO in actie

Denkt u aan:
•

Betalen ouderbijdrage € 35,00 voor 01-01-2018
rekeningnummer: NL68ABNA0526822341
t.n.v. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Etten-Leur
o.v.v. ouderbijdrage 2017-2018 (met daarbij de naam van uw kind).

•

Aanmelden jongere broertjes/zusjes voor 01-01-2018

