Uitnodiging voor
Maandag 30 mei
Klankbord/ouderavond
Beste ouders,
Op maandagavond 30 mei organiseren we twee activiteiten
voor ouders, waarvoor wij u van harte uitnodigen. U kunt
zich bij mij via Social Schools opgeven voor één of beide
activiteiten.
We hopen op een grote opkomst.
Hartelijke groet,
Rina Vonk

19.00 uur Klankbordavond
Worden alle talenten van mijn
kind benut?
Als school stellen wij ons regelmatig de vraag: Hoe kunnen wij
ons onderwijs nog beter maken? Natuurlijk hebben wij daar
onze planmatige werkwijze voor, maar tot op heden was de
stem van de ouders daarin nog niet voldoende vertegenwoordigd. Het stond daarom al lang op ons verlanglijstje om klankbordavonden met ouders te houden om zo de gelegenheid te
creëren om eens wat langer met elkaar door te praten over
ons onderwijs. Door corona heeft de uitvoering hiervan wat
langer geduurd dan gehoopt, maar nu is het dan zover.
Onze eerste klankbordavond is gepland op 30 mei, voorafgaand aan de ouderavond over social media.
U bent van harte uitgenodigd om mee te komen praten over
de vraag: Worden alle talenten van mijn kind benut ?

20.00 uur Ouderavond
Bewust mediagebruik door kinderen

Update
mei 2022
Wijziging in Social Schools
Persoonlijke “berichten” en “gesprekken” zijn in de Social Schools
app samengevoegd in een nieuwe versie van “gesprekken”.
Eindelijk geen verwarring meer over of je een berichtje nou in
een gesprek of een persoonlijk bericht had ontvangen.
Meer informatie kunt u vinden met de link Persoonlijke berichten en gesprekken gaan samen</p> - Social Schools

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Het is belangrijk
dat ze media bewust gebruiken, maar hoe leer je dat? Op
school? Of hebben ouders hier ook een belangrijke rol in? Hoe
zorg je als ouder ervoor dat ze bewust met media omgaan? En
….. hoe voer je het gesprek met je kind?
Tijdens een interactieve ouderavond van 1,5 uur duiken we
onder leiding van Denise Bontje van Mediasmarties kort in de
(digitale) wereld van kinderen. Wat betekent het opgroeien in
de wereld van nu? Over welke media hebben we het? Wat
vraagt dat van de opvoeding? En hoe ga je in gesprek met je
kind over media.
Het centrale thema van de avond is bewust mediagebruik.
Door middel van passende voorbeelden zal Denise de ouders
vooral uitdagen de balans op te zoeken en na te denken over
een passend mediamenu dat bij het gezin past. Maar ook over
het maken van afspraken en het voeren van een gesprek over
media.

25 mei open middag voor oud
leerlingen en collega’s
Zoals eerder gemeld is de school op woensdagmiddag 25 mei van
13.30 uur tot 15.30 uur geopend voor oud leerlingen en oud collega’s, die een onze nieuwe school ook wel eens van binnen willen zien.
Kent u een oud leerling of collega, geef dit bericht dan vooral
door.

Uit het team

Vakanties volgend schooljaar

Nieuwe collega Dorine Planting stelt zich aan u voor:

De vakanties en studiedagen voor het schooljaar 2022/2023 zijn
als volgt vastgesteld:

Sinds februari 2022 ben ik
werkzaam op deze school als
zij-instromer. Momenteel ben
ik de juf van klas 1C. Ik woon in
de binnenstad van Utrecht en
fiets elke dag met veel plezier
naar De Meern. In mijn vrije
tijd boks ik graag of ben ik opzoek naar pareltjes in de kringloop.

Formatie volgend jaar
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de invulling
van de formatie van volgend jaar. Wij begrijpen dat u en de kinderen graag willen weten wie volgend jaar de juf of meester van
de groep wordt. We verwachten u dit in de loop van volgende
week te kunnen vertellen.

Wie wil helpen met het openen en sluiten van de hekken van het schoolplein
We willen de kinderen uit de buurt graag mee te laten
genieten van ons mooie schoolplein. Daarom is het in
samenwerking met buurtbewoners opengesteld. Vier
buren hebben een sleutel van het hek en openen het in
de weekenden en vakanties om 10.00 uur en sluiten het
alle avonden om 20.00 uur (zomer) of 18.00 uur (winter).
Om de continuïteit te borgen zou het fijn zijn als er nog
een paar ouders, die in de buurt van de school wonen,
hieraan mee zouden willen werken. U kunt zich opgeven
bij Rina Vonk. Hier kunt u ook terecht met uw vragen

Dringende oproep: Neem geen
honden mee op het schoolplein
In verband met de hygiëne is
het niet toegestaan om honden mee te nemen op het
plein. Dit geldt tijdens de
openstelling, maar ook onder
schooltijd. Daarom de dringende oproep geen honden
mee te brengen bij het naar
school brengen en ophalen
van de kinderen

KWINK nieuws
Het schoolseizoen is alweer op driekwart van
de rit. Uw kind heeft
weer veel bijgeleerd.
Niet alleen met vakken
als taal, rekenen, wereldoriëntatie, maar ook in
zijn omgang met zichzelf
en de ander. Dat is sociaal-emotioneel leren en
een belangrijke basis om
nu en later succesvol te
kunnen meedoen aan onze complexe samenleving. Hoe ingewikkeld en soms ingrijpend die wereld kan zijn, hebben we met een
schok ervaren toen president Poetin besloot Oekraïne binnen te
vallen. Dat is een aanval op alles wat wij belangrijke waarden
vinden (vrijheid, solidariteit, vrijheid van meningsuiting) en die we
ook met de kinderen op school bespreken. Daar helpt de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren ons bij.
De lessen 16 t/m 20 van Kwink
Dit is in het kort de inhoud van de lessen 16 t/m 20 van Kwink:
Les 16: Ik ontdek wat zelfvertrouwen is en weet hoe mijn
zelfbeeld invloed heeft op mijn gedrag.
Les 17: Ik onderzoek hoe ik passend kan reageren als ik emoties
zie bij een ander.
Les 18: Ik weet wat mijn aandeel is in een conflict of vervelende
situatie.
Les 19: Ik kan samen met anderen bedenken hoe je iets oplost en
een compromis kunt sluiten.
Les 20: Ik ontdek waarin ik het afgelopen schoolseizoen gegroeid
ben.
Thuis ook actief met sociaal-emotioneel leren aan de slag? In de
bijlage vindt u de nieuwste koelkastposter voor thuis.

