Nieuwsbrief
Basisschoolapp
Tot onze grote vreugde konden we na de
herfstvakantie de basisschoolapp activeren.
U heeft hier een mail over ontvangen met
daarin een uitlegbrief en een flyer. We
hopen dat het u gelukt is deze app te
downloaden. Bij vragen kunt u terecht bij
Corina van de Wakker.
Wist je dat….
- Groep 5/6 in de krant stond voor de
dag van de duurzaamheid.

De Vreedzame School
De Vreedzame School
Zoals u weet werken wij met
de methode van De
Vreedzame school. We zien de klas en de
school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen,
een stem krijgen.
In de afgelopen tijd zijn we bezig geweest
met het oplossen van conflicten. Best lastig
als je boos bent, verdrietig, teleurgesteld.
Hoe los je een conflict op.
Om eerst te herkennen hoe jij je voelt moet
je eerst weten welke ‘pet’ je op hebt.
Daaraan gekoppeld zit een begin van de
oplossing.
De rode pet staat voor: hard reageren
De blauwe pet staat voor: zacht reageren
De gele pet staat voor: stevig, maar samen
zoeken naar een win-win-oplossing.
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De win-win-oplossing is waar we nu mee
bezig zijn op school. Hoe doe je dat en wie
kan je daarbij helpen en wat moet je doen
als het eventjes niet lukt.
Steeds zoeken naar deze oplossing is moeilijk,
maar wel een fijne manier om met respect
met elkaar om te gaan.
(Nogmaals) Dringende oproep Biebeljon
In de vorige nieuwsbrief hebben
onderstaande oproep gedaan. Gelukkig zijn
er al twee aanmeldingen. Dank daarvoor!
Toch hebben we nog meer mensen nodig.
Daarom een herhaalde oproep:
We zijn op zoek naar hulpouders/opa’s en
oma’s, die het uitlenen willen begeleiden. Het
betreft de maandag- woensdag- en
vrijdagochtend van 10.30 – 12.00 uur.
Lezen is ontzettend belangrijk in de
ontwikkeling van uw kind. Help ons om dit in
stand te houden. U kunt zich opgeven bij juf
Jolanda.
OPROEP! (Nogmaals)

Gezocht: Verkeersouders
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die
zich in willen zetten als verkeersouder op de
Klankhof. Verkeersouders helpen de school
met alles wat met het verkeer te maken
heeft. Wij organiseren onder andere een
verkeersdoolhof, een Fluorweek en een
behendigheidsparcours.
De verkeersactiviteiten voor volgend
schooljaar staan alweer gepland, wat een
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mooie gelegenheid is om mee te lopen en
ervaring op te doen. Lijkt het je leuk om
mee te helpen? Dan graag een reactie
naar
kelly.vanelteren@pcpomiddenbrabant.nl.
Fluorweek
Als je donkere kleding draagt, ben je pas
vanaf 20 meter zichtbaar. Met lichte kleding
vanaf 50 meter, met reflectie al vanaf 150
meter. Zorg dus dat je zichtbaar bent!
Daaraan besteedden ze in Etten-Leur
aandacht tijdens de Fluorweek van 4 tot en
met 8 november. Er werd tijdens de lessen
verkeer door de leerkrachten extra
aandacht besteed aan de zichtbaarheid
van de kinderen in het verkeer. Het is
belangrijk dat je voor je
medeweggebruikers goed zichtbaar bent,
vooral tijdens de donkere dagen in de herfst
en de winter.

Tienminutengesprekken
De tienminutengesprekken komen er weer
aan. Dit keer staat het gesprek in het teken
van het welbevinden van uw kind. Er wordt
gesproken over hoe uw kind zich voelt in de
groep en welke ontwikkeling hij/zij heeft
doorgemaakt vanaf de start van het
schooljaar.

Agenda
4 – 8 november
8 – 15 november
11 november

18 november
21 november
4 december
5 december
5 december
6 december

Fluorweek (verkeer)
Week van de mediawijsheid
Voorlichtingsavond voor groep 7
en 8 over het voortgezet
onderwijs
Start inschrijven schoolgesprek
Tienminutengesprekken met
thema welbevinden
Tienminutengesprekken met
thema welbevinden
Sintshow voor de onderbouw
Sint op school
Nieuwsbrief
Studiedag – kinderen zijn vrij
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