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Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen
Het volgende weekbericht verschijnt op 7 januari

 Agenda
..

11 december
14 december
17 december
19 december
19 december t/m 3 januari
4 januari
6 januari
11 januari
21 januari

Leerlingen t/m groep 2 vrij
Sportieve verrassing voor alle leerlingen
Presentatie voor ouders: 14.00 uur
Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Winterviering, 17.30 uur-19.00 uur
Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Kerstvakantie
Instroommoment nieuwe leerlingen
Nieuwjaarsborrel 12.30 – 13.30 uur
Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Inloopochtend 09.00-10.00 uur

Trots
Het einde van het jaar is in zicht. Tijd om stil te staan bij de afgelopen periode.
Trots ben ik op de kinderen. Zij hebben plezier en zijn gemotiveerd. We zien dat de gezamenlijke aanpak
rondom PBS voor hen werkt. Kinderen weten hoe het werkt en hebben een actieve bijdrage. Ze geven elkaar
complimenten en spreken elkaar aan als dat nodig is. Leerkrachten zien dit met veel plezier gebeuren. De
vieringen verlopen sfeervol, dit maakt dat jong en oud echt geniet.
Trots ben ik op de teamleden. Zij zijn betrokken en werken hard. Bij hen staat alles in het teken van de
leerlingen. Hun welbevinden, hun ontwikkeling en wat er nodig is om individueel of met de groep een stapje
verder te komen. Enthousiast werkt het team aan alle ontwikkelingen binnen school. We zijn kritisch, bevragen
en steunen elkaar: samen staan we sterk!
Trots ben ik op u als ouders. Op uw interesse, meedenken en vertrouwen in de school. Trots op het feit dat u
het positieve verhaal van onze school vertelt. Hartelijk dank daarvoor.
Met het team van leerkrachten en vrijwilligers gaan we vrijdagmiddag twee dagen op pad. Het is nog een
verrassing waar ‘de reis’ naar toe gaat. En inmiddels kan ik zeggen dat dit het best bewaarde geheim van de
school is. Er worden voor en na schooltijd flink wat ideeën uitgewisseld door teamleden, het zorgt voor veel
plezier.
Voor alle kinderen is er volgende week maandag, de 14de, een sportieve verrassing. Een cadeau van Petra en
Lieke. Omdat er zo hard gewerkt wordt op school en de kinderen hiervoor een groot compliment verdienen. Om
14.00 uur worden alle ouders uitgenodigd om te komen kijken naar een presentatie van alle
groepen.
Op donderdag 17 december nodigen wij alle ouders uit voor een gezellig samenzijn in de teamkamer. Petra
en Lieke zorgen voor iets lekkers en er is een attentie voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur.
Ouders die na het brengen van hun kind naar de winterviering nog even naar huis willen zijn natuurlijk ook
later van harte welkom. We zijn er tot 19.00 uur.
Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen en hopelijk tot ziens tijdens de activiteiten van volgende week.
Groeten van Lieke

Positive Behavior Support

Ondersteuning en hulp voor álle kinderen:
Ook bij PBS is het goed om te erkennen dat iedereen hulp kan gebruiken om zich
veilig en respectvol te gedragen en inzet te laten zien. Alle kinderen worden
aangemoedigd en geholpen om
zich goed te gedragen. En net zoals bij taal of rekenen, heeft de ene leerling meer
hulp nodig dan een andere leerling.
Piramide
PBS richt zich op alle leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80 % van de
leerlingen zich positief ontwikkelt. Bij deze groep wordt de nadruk alleen gelegd op
het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag. Dit noemen
we de interventies op het groene niveau van de piramide.
De leerlingen (gemiddeld 15%) met zorgwekkend gedrag hebben daarnaast meer
intensieve begeleiding nodig om goed te kunnen ontwikkelen. Dit zijn de interventies
op het gele niveau van de piramide.
Bij de kleine groep leerlingen met forse problematiek (gemiddeld 5%) kan ook nog professionele hulp nodig
zijn. Dit zijn de interventies op het rode niveau van de piramide.

Winterviering
Op donderdag 17 december hebben wij weer onze jaarlijkse winterviering. De leerlingen hebben deze dag vanaf
12.30 uur vrij.
Het thema dit jaar is ‘Samen zorgen dat mensen het fijn hebben’.
De gehele week voorafgaand aan de kerstvakantie staat in het teken van dit thema:
Dinsdag 15 december
Visite! Er komen 4 tot 7 ouderen uit de wijk op bezoek in de onderbouw.
Woensdag 16 december
We gaan met de kinderen van de midden-, tussen- en bovenbouw op bezoek bij mensen uit de wijk die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die zo'n bezoekje op prijs stellen. Kent u iemand, wilt u dan de naam en het
adres doorgeven aan Truus of aan de leerkracht van uw kind? Ook als u een groepje kinderen wilt begeleiden
bij het bezoekje kunt u dit aangeven bij Truus of de leerkracht van uw kind.
Donderdag 17 december
’s Ochtends van 9.00-9.30 uur nodigen we alle opa's en oma's uit om in de groep van hun kleinkind een kopje
thee te komen drinken.
Vanaf 9.30 uur komen een aantal wensen van kinderen uit! Zij hebben hun wensen in de grote boom op het
plein gehangen (de wensboom).
Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ook opa's en oma's zijn van harte welkom.
Avondprogramma voor alle kinderen
Vanaf 17.30 uur komen de kinderen in hun mooiste outfit naar school voor het diner. Het avondprogramma
duurt tot 19.00 uur.

Hapjes maken
We willen ook dit jaar er ’s avonds een gezellig tafereel van maken.
Het idee is om op school samen te genieten van kleine hapjes. We zijn daarom op zoek naar ouders die het
leuk vinden om na schooltijd, samen met hun kind, thuis hapjes te maken. U kunt hierbij denken aan kleine
bladerdeeghapjes, wraps of andere koude gerechten.
Deze hapjes kunt u ’s avonds (vanaf 17.20 uur) in de klas neerzetten op de daarvoor bestemde tafels.
Er hangt een intekenlijst voor de hapjes bij alle klassen.
Bord, beker en bestek
We willen alle kinderen vragen om ’s ochtends een bord, beker en bestek mee te nemen. Wij vinden het erg fijn
wanneer iedereen de juiste spullen weer mee naar huis kan nemen. Kunt u er daarom voor zorgen dat de
spullen in een tas zitten die voorzien is van de naam van uw kind?
Samen vieren, ouders welkom
Wij nodigen ook nadrukkelijk alle ouders uit om onder het genot van een drankje gezellig samen te zijn.
Samen met Lieke en Petra kunt u een kopje koffie of thee drinken op het schoolplein of in de teamkamer.
Op vrijdag 18 december begint de kerstvakantie om 12.30 uur voor alle kinderen.

Nieuws van Korein
Wij hebben afgelopen week (voorlopig) afscheid genomen van Teuntje. Zij is nu aan het genieten van haar
zwangerschapsverlof. Bo gaat gedurende deze periode Teuntje vervangen. Vol spanning wachten wij op
beschuit met muisjes!
Ook hebben wij afgelopen week het thema Sinterklaas afgesloten. De kinderen waren erg blij met hun
cadeautjes en hebben veel plezier gehad. Deze week starten wij met activiteiten rondom Kerst. De kinderen
hebben de kerstboom al mooi versierd!

Nieuwjaarsborrel
Op woensdag 6 januari organiseren wij onze traditionele Nieuwjaarsborrel.
Onder het genot van een winters hapje en drankje luiden wij samen met u het
nieuwe jaar in. Wij nodigen alle ouders uit vanaf 12.30 uur. Natuurlijk mogen
de kinderen na schooltijd met hun ouders op het plein blijven voor deze
gezellige activiteit.
LET WEL OP: kinderen waarvan de ouders om 12.30 uur niet aanwezig zijn,
gaan gewoon naar huis.

