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Woensdag 26 september 2018

Groep 1 t/m 8: ‘Startgesprekken’
(u ontvangt aanstaande maandag een uitnodiging)
Start verkoop kinderpostzegels

Woensdag 3 oktober t/m zondag 14 oktober 2018

Kinderboekenweek: thema ‘vriendschap’

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Herfstvakantie

Startgesprekken
Zoals u heeft kunnen lezen hebben we dit jaar “start
gesprekken” gepland. Tijdens die gesprekken staan
niet de resultaten van uw kind centraal – dat kan ook
niet, want uw kind is nog maar een paar weken bezig
– maar het welbevinden van uw kind. Welk karakter
uw kind heeft, waar hij of zij warm voor loopt, wie zijn
vrienden zijn. Alles, kortom, wat uw kind nodig heeft en
wat de leerkracht moet weten om het schooljaar tot
een succes te maken. Kinderen leren beter en gaan met
plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken
voelen bij de school. Als ouders krijgt u zo de
gelegenheid om samen met school nog meer op te
trekken in het belang van uw kind. Vragen die
bijvoorbeeld beantwoord kunnen gaan worden zijn:
•
Wat vindt uw kind makkelijk op school en wat
juist moeilijk?
•
Waar ziet uw kind tegenop en waar heeft
hij/zij juist veel zin in?
•
Hoe ziet u de samenwerking voor zich voor het
komende schooljaar en wat kunt u als ouder hierin
betekenen?
•
Wat heeft uw kind nodig om lekker in zijn vel
te zitten?
•
Waar liggen de interesses van uw kind, waar
loopt uw kind echt voor warm?
Vergeet vooral ook niet om met uw kind over het
nieuwe schooljaar te praten.
Aanstaande maandag ontvangt u een mail met de
tijden. (NB: we hebben deze gesprekken in tegenstelling
tot het eerdere bericht niet in week 39 maar in week 40
gepland, dit door het onverwacht verplaatsen van een
cursus.)

Even voorstellen…
Het ons gelukt! We hebben na een zorgvuldige
zoektocht een nieuwe collega voor groep 4 en 3/4
gevonden. Hieronder stelt ze zich even aan u voor…
Juf Kirsten
Hallo allemaal!
Mijn naam is Kirsten, ik ben 24
jaar oud en ik mag met trots
zeggen dat ik de nieuwe juf van
groep 4 op maandag en
donderdag en groep 3/4 op
vrijdag ben. Ik woon in
Groningen, waar ik ook ben
opgegroeid. Om mij een beetje te leren kennen: in
mijn vrije tijd dans ik veel, maak ik graag tekeningen
en probeer ik zo veel mogelijk van de wereld te zien.
Hopelijk kan ik deze mooie ervaringen en mijn
creatieve knutsels delen met de klas. Ik heb er
ongelooflijk veel zin in en sta na schooltijd altijd klaar
om vragen te beantwoorden!
Gymnastiek op de vrijdag in groep 3/4
Aangezien juf Kirsten geen gymbevoegdheid heeft,
geeft juf Anet op de vrijdag gymnastiek aan groep
3/4 en staat juf Kirsten op de vrijdag een uurtje voor
groep 5/6.
Gezond eten en drinken op school
Wanneer iedereen zijn kind gezond eten meegeeft
naar school, dan zorgen we met zijn allen voor een
gezonde schoolomgeving. Op de woensdag en vrijdag
zijn onze ‘Gruiten-dagen’ en eten wij alleen maar
groente en fruit in de pauze. Ook op andere dagen
kunnen we het waarderen als u uw kind zoveel
mogelijk gezonde producten mee geeft. Fruit en
snackgroente zijn ideaal voor de pauze. Maar ook een
volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd of
volkoren mueslibrood zijn geschikt.
Wist u bijvoorbeeld dat in pakjes sap heel veel suiker
zit? Wel 7 suikerklontjes. Ook in frisdrank, ice tea,
diksap of aanmaaklimonade zit veel suiker. Daarom
zijn al die drankjes niet zo geschikt om mee te geven

naar school. Wat dan wel? Een (herbruikbaar) flesje
water is het makkelijkste en gezondste om mee te
geven. Zeker als uw kind op school deze bij kan vullen
bij een kraan. En een pakje of beker halfvolle melk of
karnemelk is geschikt. Voor meer informatie verwijzen
we u naar www.voedingscentrum.nl

Kinderpostzegels groep 7
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober is het
weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000
kinderen gaan dit jaar langs de deuren, zo ook onze
groep 7. Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een
goed thuis.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de
Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden
kinderen zich in zodat andere kinderen het beter
krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en
andere leuke producten te verkopen. En dat al
generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds
1948 gehouden en is uniek in de wereld! Daar doen
wij van de W.A. Scholtenschool natuurlijk graag aan
mee!
Uiterlijk 4 oktober moeten de
formulieren weer bij juf Grietha
ingeleverd zijn.

