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Van de directie
Afgelopen week waren de facultatieve oudergesprekken op school. Ouders die zich hiervoor hebben
ingetekend, konden overleggen met de leerkracht over hoe het gaat met de kinderen op school.
Deze betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk. Ook op een andere manier tonen veel ouders
hun betrokkenheid. De sinterklaascommissie, kerstcommissie, schoolfruitouders en klusouders etc.
nemen heel fijn een aantal taken op zich die belangrijk zijn voor het reilen en zeilen van de school.
We zijn als school natuurlijk zeer benieuwd hoe onze ouders tegen de school aan kijken. Sommige
ouders komen geregeld even binnenlopen of sturen een berichtje met een vraag of opmerking. Daar
zijn we ook ontzettend blij mee, want door meedenkende ouders en feedback kunnen we ons
onderwijs sterker maken en dat pas bij de cultuur van ‘Elke dag samen een beetje beter’.
Vandaag hebben de ouders een berichtje gehad over het tevredenheidsonderzoek. Ik zou het
ontzettend fijn vinden als iedereen deze invult. Het geeft ons veel informatie over de verschillende
onderwerpen, waarmee we weer verder kunnen met ons onderwijs. Alvast bedankt voor het
invullen!

Belangrijke data










Dinsdag 27 november: start surprise show.
Woensdag 28 november: opening blok 3 De Vreedzame School.
Donderdag 29 november: MR-vergadering, 16.30 uur.
Vrijdag 30 november: sportinstuif Ten Post
Maandag 3 december: inloopspreekuur GGD Jeugdverpleegdkundige Margreet Wolthuis, 8.30
uur.
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest.
Vrijdag 14 december: sportinstuif Ten Post.
Woensdag 19 december: Kerstfeest.
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: kerstvakantie.

Schoolse zaken
Schoenmaatjes
Er staat al een flinke stapel dozen in de hal. Fijn! Er kunnen zeker nog dozen bij. Inleveren kan ook
volgende week nog!
Meer informatie is op de website van Edukans te vinden:
https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/
Kaarsrestjes gevraagd.
In groep 3 en 4 willen we in december graag kaarsen maken. Daarvoor hebben we veel restjes van
kaarsen nodig. Een oproep aan iedereen om mee te sparen, zodat we ook echt nieuwe kaarsen
kunnen gaan maken. Graag inleveren bij juf Hennie.
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Dit jaar wordt er onder alle scholen van de vereniging een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Alle
ouders hebben vandaag een berichtje ontvangen met de inloggegevens. Per gezin heeft één van de
ouders bericht gehad. Hebt u vragen of opmerkingen, of kunt u niet inloggen. Laat het dan even
weten! We hopen natuurlijk op een grote respons, zodat we een duidelijk beeld krijgen over onze
school. Invullen kan t/m 2 december.
De kinderen vanaf groep 5 vullen de vragenlijst op school in.
Sinterklaas
Woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. De Sinterklaascommissie is alweer
druk met de organisatie hiervan. De groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels lootjes getrokken. Heel veel
succes met het maken van de surprises en gedichten! Vanaf dinsdag 27 november verwachten we
de surprises in de ontmoetingsruimte.

Uit de groepen
Groep 1 /2
Wolk
We zijn woensdag bij de voorstelling “wolk” geweest. We kropen samen door een dassenburcht en
mochten in echte schapenwol zitten en naar het verhaal van de das luisteren. De das wilde zo graag
leren vliegen. De das zag telkens een vogel, die dat zo goed kon. Toen de das ook de ogen dicht deed,
kon de das veel meer, dan de das had gedacht. Een prachtig schouwspel mochten we zien. Moeder
van Xavi, Laiman, dank je wel dat je meeging met ons!
Oproep
Er zijn weer veel lange broeken en onderbroeken uitgeleend aan verschillende kinderen, maar onze
voorraad is op. Willen jullie de was weer terugbrengen? Dan kunnen wij weer droge broeken geven
waar het nodig is.

Rondom de dorpsschool
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Cursus positief opvoeden voor ouders van tieners
U kunt zich nog opgeven voor de cursus Positief opvoeden voor ouders van tieners van 10 tot 16 jaar,
in de gemeente Ten Boer. Deze begint volgende week, op de Deel in Ten Boer. Zie bijlage.
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Hallo ouders van groep 7,8 basisschool en voortgezet onderwijs!
Mijn naam is Jacqueline Veenema en ik verzorg de

Cursus positief opvoeden voor ouders van tieners van
10 tot 16 jaar, in de gemeente Ten Boer
Herkent u onderstaande??
“Als ik alleen maar een vraag stel, barst al de bom!”
“Ik ben dat eindeloze gehang op de bank helemaal zat.”
“Haar kamer is één grote chaos. Hoe leert ze ooit opruimen?”
“Ik kan in de ogen van mijn tienerdochter niets meer goed doen.”
“Ik heb het helemaal gehad met die ellenlange discussies.”
“Ik heb geen grip meer op mijn tienerzoon, ik ben bang het contact met hem te
verliezen.”
Vraagt u zich af hoe opvoeden weer leuk kan worden? Doe dan mee met een
groepscursus positief opvoeden (Triple P).
In de cursus gaat u aan de slag met het ontstaan van gedrag bij tieners, hoe goed
gedrag te stimuleren, hoe lastig en moeilijk gedrag aan te pakken en hoe om te gaan
met risicovolle situaties, zoals voor het eerst naar de stad zonder ouders.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op de Maandagavond, van 19.30 tot 22.00
De data zijn: Let Op,verplaatste data!!! Maandagavond 26 november ,Maandagavond 26
november,Maandagavond 10 december,,Maandagavond 17 december ,Maandagavond 07 januari

De cursus vindt plaats in; De Deel, Hendrik Westerstraat 24, 9791CT, Ten Boer.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar j.veenema@elker.nl waarin u
uw telefoonnummer, (mail)adres en naam opgeeft.
Het is gebruikelijk dat ik ouders bel om even kennis te maken en om verdere info te
verstrekken. Aanmelden kan nu!! Vol is vol!!
Ouders die in Ten Boer wonen en opvoedvragen hebben, krijgen deze cursus gratis
aangeboden door de gemeente Ten Boer.
Ouders die buiten Ten Boer wonen kunnen meedoen met een eigen bijdrage.
Mocht dat lastig zijn dan kunt u dat bij mij aangeven.

