Datum: 28-09-2018

Agenda
3 oktober 2018
5 oktober 2018
12 oktober 2018
15 t/m 19 oktober 2018

Start Kinderboekenweek
Dag van de leerkracht
Studiedag, alle kinderen zijn vrij.
Herfstvakantie
Hoera geboren

Op 13 september is juf Marjolein bevallen van een gezonde zoon Daan.
Wij wensen juf Marjolein heel veel geluk met dit kleine grote wondertje.

Ook heeft Jayden uit groep 1/2A een broertje gekregen. Mayson is zijn
naam. Wij wensen Jayden en zijn ouders heel veel geluk toe.

Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Vanaf 3 oktober vindt de Kinderboekenweek 2018 plaats.
Dit jaar is het thema: “Vriendschap: kom erbij”.
Een prachtig thema waar we op school elke dag mee te maken hebben.
Zeker met de opening van het nieuwe Sonate: met 3 scholen en het Kindercentrum
vinden we dit een erg passend thema. Daarom hebben we een gezamenlijke opening om
dit thema nog meer kracht te geven. De kinderen gaan wel eerst naar de klas, en komen
daarna weer naar buiten. U bent welkom om te komen kijken om 09.00 op het
schoolplein achter de kinderen.

De Vreedzame School
Algemeen
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming
van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden
op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en
rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige
sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve
manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve
bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt
ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk kijken op
www.devreedzameschool.nl.
Blok 1 We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het
samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar
omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft
dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en
elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve
opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets
met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige,
negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel
van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en
iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere
dag een Vreedzame Schoolles gehad. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere
week één les.

Kletskaart blok 1
In de bijlage treft u de kletskaarten van dit blok.
Bij de kleuters staan op de voorkant
van deze kaart Aap en Tijger.
Dit zijn de handpoppen die bij de
lessen van De Vreedzame School
regelmatig een hoofdrol spelen. Bij de andere groepen
een afbeelding passend bij het blok.
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van de vragen op de kletskaart.
Zo vindt u bij de kleuters bijvoorbeeld de onderstaande vragen:
•
Met wie heb je vandaag gespeeld?
•
Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas?
•
Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt?
•
Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens eten
en drinken, naar de wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun je er
eentje voordoen?
•
Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je graag doen?
•
Waarmee heb je een ander kind geholpen?
•
Waarmee wil je thuis helpen?
•
Zullen we elkaar een opsteker geven?
De MR stelt zich graag aan u voor

Mijn naam is Annemiek Buijs - Tuytelaars. Ik ben getrouwd met
Marius en de mama van Anna (groep 6), Bram (groep 4) en
Stijn (groep 3) Ik vind het belangrijk om als ouder actief te zijn
op school. Een paar jaar geleden stond er een oproep voor leden
voor de MR in de nieuwsbrief. Dit is iets voor mij, dacht ik. Ik
wil graag vanuit de ouders op een opbouwende kritische wijze
een bijdrage leveren aan het beleid van de Klankhof. Dit beleid
speelt zich af op verschillende terreinen: begeleiding van de
leerlingen, ontwikkelingen rondom lesmateriaal, afstemmen van
ontwikkelingen rondom het nieuwe schoolgebouw of de
naderende fusie.

Ik sta regelmatig in de middag op het schoolplein. Wil je graag dat ik iets bespreek in de
MR, schroom dan niet om me aan te spreken.
Met vriendelijke groet,
Annemiek Buijs

Mijn naam is Jeannette Hazelhoff, 50 jaar en woon in Etten-Leur. Ik ben de moeder van
Anthony (groep 8) en maak sinds 2 jaar deel uit van de Medezeggenschapsraad van De
Klankhof. In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze hond Woody maar sporten, lezen en
mijn werk als (voetreflex) masseur houden mij ook flink bezig. Ik vind het erg fijn om via
de MR bij de school betrokken te zijn en mij als aanspreekpunt in het belang van de
ouders in te zetten.
Oproepje juf Marjo
Juf Marjo kan altijd heel veel kosteloos materiaal gebruiken voor de
handvaardigheidslessen. Wilt u helpen sparen?
• Eierdozen
• Boterbakjes
• Stevige rollen (van b.v. aluminiumfolie)
• Luciferdoosjes
• Kurken
• Kranten
• Plaatjes van hardplastic of perspex
U mag dit meegeven aan uw kind(eren) de leerkracht van uw kind(eren) zal er dan voor
zorgen dat het bij juf Marjo terecht komt.
Alvast bedankt.
Pabo studenten
Ook dit jaar mogen wij weer een leerteam van de PABO begeleiden.
In de bijlages stellen ze zich graag aan u voor.
Dit jaar lopen ze hun stage in groep 1/2A, 3 en 6.
Enthousiaste vrijwilligers gezocht
Belle Fleur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die tussen de middag willen komen
helpen bij de overblijf van de Sonate. Heb je tussen de middag een paar uurtjes vrij en
vind je het leuk om met kinderen bezig te zijn en te zorgen dat ze een leuke overblijftijd
beleven, geef je dan op als overblijfvrijwilliger en wie weet ben jij binnenkort onze
nieuwe collega.
De werktijden zullen zijn op maandag dinsdag donderdag en vrijdag van 11:30 uur tot
13:15 uur. Hiervoor krijg je een vrijwilligers vergoeding. Een leuk voordeel is dat je eigen
kind(eren) gratis overblijven op de dagen dat jij werkt. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Denise konings via bso@bellefleur.nl.
Met vriendelijke groet,
De Club van Belle Fleur

Fit & Fun Kids:
Beleeft jouw kind geen plezier in bewegen en is jouw kind onhandig in zijn motoriek? Of
eet jouw kind met tegenzin fruit en groenten en heeft ongezonde eetgewoonten? Lees
dan snel verder over Fit & Fun Kids!
Bij Fit & Fun Kids leren kinderen met overgewicht gedurende 6 weken meer over een
gezonde leefstijl. Onder begeleiding van Kinderfysiotherapeut Anca Nijs ervaren ze dat
fit zijn leuk is. Door elke week te bewegen, werken de kinderen aan een betere conditie,
meer uithoudingsvermogen en kracht. Ze maken kennis met verschillende sporten en
ontdekken wat ze leuk vinden. Zelfvertrouwen en plezier in bewegen staan centraal.
Daarnaast geeft jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens jou en je kind in 3 gesprekken
tips & trics over een gezond eetpatroon en handvaten voor lastige eters.

•
•
•
•
•

Voor wie:
Kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas en/of motorisch laag
niveau.
Woonachtig in Etten-Leur.
Wanneer:
Elke dinsdag van 16.30-17.30 in het Turfschip (Schipperstraat 2 Etten-Leur)
Startdatum:
Instromen kan op elk moment.
Meer informatie en aanmelden:
Kinderfysiotherapeut Anca Nijs: anca@praktijkleursehaven.nl of 076 - 50 157 05
Jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens: y.coertjens@ggdwestbrabant.nl of 0620854565

Kiss en ride plaats
Wilt u de kiss en ride plaats alleen gebruiken om u kind(eren snel af te zetten en op te
halen. We merken de laatste tijd dat deze als parkeerplaats worden gebruikt.
Bedankt voor uw medewerking.

Verkeersouders gezocht
Binnen Sonate willen we gaan starten met een werkgroep verkeer.
Deze zal in het teken staan van de verkeersveiligheid rondom onze school. Ook denken
ze actief mee aan het verkeersactiviteiten plan voor het schooljaar. Denk hierbij aan het
organiseren van verkeersactiviteiten op en rond het schoolplein. Het actueel houden van
het BVL plan etc.
Mocht u interesse hebben stuur dan een mailtje naar juf Susanne
susanne.broeken@pco-ettenleur.nl

Ziekmelden
Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn kunt u dit via da mail naar de eigen leerkracht
melden.
Is uw kind zonder bericht niet op school nemen wij contact met u op.
Is u kind afwezig zonder bericht dan zijn wij genoodzaakt om dit te melden bij leerplicht.

Veiligheid
Mocht uw kind onverhoopt te laat op school komen of eerder moeten worden opgehaald
dan kunt alleen via de hoofdingang naar binnen.
Om binnen te kunnen moet u aanbellen. Alle deuren zijn onder schooltijd op slot, dit voor
de veiligheid van uw en onze kinderen.
Bijlage
•
•
•

Aanmeldingsbrief communicanten 2019
Voorstellen PABO Studenten
Kletskaarten De Vreedzame School
Niet vergeten

•

Betalen ouderbijdrage € 35,00
rekeningnummer: NL68ABNA0526822341
t.n.v. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Etten-Leur
o.v.v. ouderbijdrage 2018-2019 (met daarbij de naam van uw kind).

•

Dinsdag en donderdag gymspullen meenemen.

•

Naam van uw kind(eren) op (overblijf)bekers en bakjes schrijven.

