Beste ouders,

Op maandagavond 30 mei was onze eerste klankbord/ouderavond en ik kan u nu al zeggen, dat smaakt naar
meer.
Tijdens het klankbord zijn 15 ouders met elkaar in gesprek
gegaan over het onderwijs op onze school. Alle opbrengsten zijn verzameld en worden gebruikt bij het maken van
de plannen voor de komende jaren. In de volgende update
hoop ik het jaarplan voor volgend schooljaar met u te delen, waarbij ik ook de verbinding zal maken met de opbrengsten van de klankbordavond.
Het tweede deel van de avond zijn 17 ouders geïnformeerd
en met elkaar in gesprek gegaan over de hobbels die er te
nemen zijn in de opvoeding met betrekking tot het social
media gebruik van kinderen. Mijn conclusie was: dat valt
niet mee!
Denise Bontje van Mediasmarties gaf echter handige tips en
goede inzichten, die wellicht helpend kunnen zijn. De PowerPoint presentatie van Denise vindt u als bijlage bij deze
update.
Persoonlijk kijk ik terug op een hele waardevolle avond. Het
was fijn om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan en
zo meer te horen wat er leeft onder de ouders. We geven
hier dan ook zeker een vervolg aan en dit zal worden opgenomen in de jaarplanning van volgend jaar
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Met hartelijke groet,
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Gezonde traktaties

Inschrijven broertjes en zusjes
die in het tweede kwartaal
2022 3 jaar oud worden (tussen
1/4 en 30/6)

Trakteren = feest

Wordt uw kind in de periode 1 april tot en met 30 juni 2022 3
jaar oud. Schrijf het dan voor 30 juni 2022 in op de website
naardebasisschool.utrecht.nl. Dit geldt ook als u al een belangstellingsregistratie bij ons heeft ingeleverd. Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij Rina. Ook is er een folder beschikbaar, waarin alles wordt uitgelegd. Deze kunt u opvragen bij
Rina.

Op de volgende sites kunt u inspiratie vinden voor gezonde traktaties.

Alleen als u bovenstaande oproep volgt kunnen we garanderen dat uw kind een plek bij ons op school krijgt.

Kinderen krijgen in een schooljaar
al snel 30 traktaties. Trakteren
mag ook, want jarig zijn is feest!
Maar het is wel goed om traktaties voor op school klein te houden. Probeer ook een traktatie te
maken waar weinig calorieën in
zitten.

Traktaties en kinderfeest | Voedingscentrum
Gezondtrakteren.nl - gezonde traktaties, lunches & tussendoortjes

Oproep: Wie komt er 15 juni
helpen met schoffelen?
Op woensdagmiddag 20 april is er met een flinke groep ouders en
kinderen hard gewerkt om de tuin vrij te maken van onkruid.
Op woensdagmiddag 15 juni doen we weer een rondje. Wie komt
er tussen 13.30 en 15.30 helpen?
U kunt zich weer opgeven bij Rina Vonk.

