NIEUWSBRIEF 1

Februari 2019

Wist u dat…...
……. op vrijdagochtend 1 februari weer het voorleeskwartiertje plaatsvindt in groep 1/2.
....... er deze maand weer een aantal studie(mid)dagen gepland staan (zie maandkalender).
…….. er een nieuwe jeugdpreventiemedewerker aan onze school is toegewezen. Zij stelt zich verderop
in deze nieuwsbrief aan u voor en zal op onze school weer inloopspreekuren gaan houden.
……. er (via het ouderportaal) een intekenformulier voor ouderhulp rondgestuurd is.
…….. we op vrijdag 1 maart weer met z’n allen carnaval gaan vieren. Het definitieve programma volgt
nog via het ouderportaal.

Welkom
Deze maand komt Nine Ruhl bij juffrouw Sandra en juffrouw Fleur in de groep. Wij
wensen haar een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske.

Jarig
Op 11 februari is Mariël (administratie) jarig. Juffrouw Loes
(onderwijsassistente) is op 13 februari jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en
een fijne dag toegewenst.

Gemeentelijke Voorleeswedstrijd 2019
Op woensdag 23 januari was de gemeentelijke voorleeswedstrijd in Well.
Daar mocht ik de school vertegenwoordigen. Alle scholen van de gemeente
deden mee. Dat mocht ik doen omdat ik de schoolronde gewonnen had. Het
was super spannend. Toen de jury moest overleggen hadden we een kleine
quiz. Er waren nog wat leuke liedjes waar iedereen op mee danste. Toen de
jury terug kwam steeg de spanning weer. En ook de gemeentelijke ronde
hebben we gewonnen. Het was echt super gezellig en onze yell was ook tof. Nu mogen we door naar
de volgende ronde. Dat is de regionale voorleeswedstrijd. Die wordt gespeeld op 21 maart 2019 in de
schouwburg van Venray. Ik heb er echt super veel zin in, net als de rest van de klas.
Er doen dan 7 kinderen mee. ik ga dan weer voorlezen uit het boek chaos. Dat gaat over Bas, die
heeft ADHD. Ik vind het nu al spannend om te doen maar ik heb er zeker heel veel zin in.
Door: Gijs Drissen, groep 8

KindKRACHTbijeenkomst
Stichting Lijn 83 primair onderwijs (Lijn 83) is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw
Strategisch Plan (2019-2023). Om goed zicht te krijgen op de maatschappelijke context waarin de
scholen van Lijn 83 zich bevinden, vinden we het belangrijk om alle geledingen hierbij te betrekken.
Om zoveel mogelijk input te genereren, gaan we ‘de krachten stapelen’. Kinderen zijn een super
belangrijke ‘kracht’ voor Lijn 83; dus zij zijn ons startpunt. Om een breed gedragen beeld te krijgen,
wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd:





Bijeenkomst KindKRACHTbijeenkomst:
dinsdag 5 februari 2019 op Roepaen in Ottersum
Bijeenkomst PartnerKRACHT
Bijeenkomsten OuderKRACHT
Bijeenkomsten MedewerkersKRACHT

Er vallen 15 scholen onder Lijn 83. Per school worden er drie kinderen uit groep 5, 6 en 7 uitgenodigd
om deel te nemen aan de KindKRACHTbijeenkomst op 5 februari. Onze school wordt
vertegenwoordigd door Janne Giepmans (groep 5), Jente Bertrands (groep 6) en Evi Kleintjens (groep
7). Tijdens de KindKRACHTbijeenkomst volgen de kinderen in kleine groepjes
workshops/werkwinkels. De werkwinkels worden verzorgd door een aantal leerkrachten van Lijn 83.
We gaan zo veel mogelijk beelden bij de kinderen ophalen: “Hoe zien zij de school van de toekomst?
Wat vinden zij belangrijk? Wat willen ze graag meer of juist minder zien? Wat zijn belangrijke
ontwikkelingen?” Deze beelden worden verwerkt in het nieuwe Strategisch Beleidsplan van Lijn 83.
In maart worden er ook bijeenkomsten voor ouders georganiseerd. Meer informatie hierover volgt.

Oudergesprekken
Woensdag 27 februari ontvangen de kinderen uit groep 3 t/m 8 hun 2e rapport. Donderdag 14 en
dinsdag 19 maart voeren we hierover oudergesprekken. In het gesprek staan de leervorderingen
centraal. Tijdens deze gespreksronde zijn alle kinderen uit groep 3 t/m 8 van harte welkom om zelf
ook bij het gesprek aanwezig te zijn. Het gesprek vindt dus plaats in bijzijn van ouders, de leerkracht
én het kind; het zogenaamde 3-gesprek.
Voor groep 1-2 vinden de gesprekken al eerder plaats en wel in de periode van 11 t/m 22 februari.
Deze gesprekken worden gehouden in bijzijn van ouders en de leerkracht.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving voor het oudergesprek. Via het ouderportaal
kunt u zelf een dag en tijd voor dit gesprek kiezen. Elk gesprek duurt 15 minuten. Heeft u meerdere
kinderen op onze school adviseren wij u om tussen elk gesprek 15 minuten ruimte te laten. Mocht er
onverhoopt een gesprek uitlopen, heeft dit geen invloed op de planning van de andere groepen.
Heeft u één kind op onze school adviseren wij u om niet direct in te schrijven. Hiermee geeft u
ouders met meerdere kinderen de mogelijkheid gesprekken achter elkaar te plannen.

INGEZONDEN STUKKEN

JEUGDPREVENTIEMEDEWERKER
Beste ouders,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Adriëtte van den Bergh en ik ben sinds 2 weken
werkzaam bij de gemeente Bergen. Ik werk in het sociaal team als jeugdpreventiewerker.
Ik heb zelf twee dochters en ik weet hoe lastig opvoeden soms kan zijn. Opvoeden is een leuke
uitdaging!
Als jeugdpreventiewerker kan ik ondersteuning bieden bij lichte opvoedingsvragen.
Enkele voorbeelden van vragen zijn:
-

Mijn kind slaapt al een paar weken slecht, wat kan ik doen?
Hoe leer ik mijn kind beter voor zichzelf op te komen?
Hoe zorg ik dat mijn kind beter luistert?
Ben ik te streng als ouder?
Hoe vertel ik mijn kind dat we gaan scheiden?
Ik wil graag dat mijn kind meer buiten speelt, hoe kan ik dit regelen?

Werkwijze:
Tijdens een inloopspreekuur op school kunt u met uw vragen bij mij terecht. Ook kunt u zelf een
afspraak met me maken. Samen met u bekijk ik wat uw vraag of zorgen zijn. Ik kan u tips en adviezen
geven. Mocht er meer hulp nodig zijn dan kan ik u verwijzen naar mijn collega’s binnen het sociaal
team. Ik werk o.a. veel samen met scholen, GGD, peuterspeelzalen en kinderopvang.
Bereikbaarheid:
U kunt mij bereiken op mijn mobiele nummer: 06-36068805 en per mail: a.vanden.bergh@bergen.nl
Spreekuur (op ’t Diekske):
Dinsdag 12 februari 13.00 -14.00 uur
Dinsdag 26 februari 13.00 -14.00 uur
Hartelijke groet,
Adriëtte van den Bergh

OPVOEDUITDAGINGEN BIJ KINDEREN EN PUBERS

KINDERCOLLEGE: DE KRACHT VAN DE NATUUR
Lia Roefs is gek op de natuur en weet veel over de gevaren die de natuur met zich mee kan brengen.
Tijdens dit Kindercollege vertelt ze over vulkanen, aardbevingen
en meer krachten die de natuur met zich mee brengt.
Vind jij dit ook reuze interessant en wil je jouw vragen kunnen
stellen? Kom dan naar het kindercollege over de kracht van de
natuur, bestemd voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Natuurlijk mogen je ouders mee komen luisteren (graag alleen
het aantal kinderen aanmelden).
Verzorgd door Lia Roefs
Datum : woensdag 20 februari 2019
Tijd
: 15.00 tot 16.00 uur
Locatie : Bibliotheek Bergen

