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Maandag 10 juni 2019

2e pinksterdag - alle kinderen vrij!

Donderdag 20 juni 2019

Margedag- alle kinderen vrij!

Vrijdag 21 juni 2019

Djembe les groep 7/8

Dinsdag 25 juni 2019

Schoolfotograaf

Dinsdagmiddag 9 juli 2019

Margemiddag- alle kinderen ’s middags vrij!

Vrijdag 12 juli 2019

Laatste schooldag – alle kinderen ’s middags vrij!

Maandag 15 juli 2019 t/m Vrijdag 23 augustus 2019

Zomervakantie

Rapporten
Inmiddels worden de laatste toetsen afgenomen en
verwerkt in de rapporten. Dit jaar willen we de
rapportgesprekken op verzoek aangaan.
Dit betekent dat zowel de leerkracht als de ouders aan
kunnen geven graag een gesprek te willen hebben
over het kind. Heeft u punten die u graag even wilt
weten of vindt u het gewoon prettig om even de stand
van zaken te horen van de leerkracht? Dan kunt u dit
TOT 21 JUNI MAILEN AAN DE LEERKRACHT VAN
UW KIND. De leerkrachten gaan inventariseren welke
ouders aan hebben gegeven een gesprek te willen en
welke ouders nog uitgenodigd moeten worden. U
ontvangt in dit geval in week 26 een persoonlijke mail
van de leerkracht waarin u uitgenodigd wordt om een
gesprek te hebben op school. Voelt u de behoefte niet
en de leerkracht ook niet? Dan blijft het alleen bij het
papieren rapport. Heeft u vragen of zijn er
onduidelijkheden? De leerkracht van uw kind staat voor
u klaar, of loop anders even binnen bij juf Hannah.
De mailadressen die u kunt gebruiken als u een
gesprek wilt:
anita@wascholtenschool.nl (groep 1/2)
lisa@wascholtenschool.nl (groep 3)

Even voorstellen… onze nieuwe intern begeleider!

Beste ouders van de W.A.
Scholtenschool,
Graag wil ik me aan u
voorstellen. Mijn naam is
Anita Walburg en sinds de
meivakantie werk ik samen
met juf Lisan als intern
begeleider van de school.
Juf Lisan blijft nog tot de
zomervakantie om alles
goed aan mij over te
dragen. Daarna zal zij haar eigenlijke werk als
orthopedagoog weer oppakken. Ik heb al een aantal
weken meegelopen op school en heb er zin in om samen
met het team te werken aan de plannen voor de
toekomst van de school.
Ik woon samen met mijn gezin in Veendam. Ik ben
getrouwd en moeder van 2 jongens in de
basisschoolleeftijd.

gra.hartman@hotmail.nl (groep 4)

U zult mij op de maandagochtend, dinsdag en
donderdag kunnen vinden op school. Kom gerust langs
als er vragen zijn of gewoon voor een kennismaking.

anet@wascholtenschool.nl (groep 5/6)

Met vriendelijke groet,

grietha@wascholtenschool.nl (groep 7)

Anita Walburg

NB: groep 8 voert op een ander moment de gesprekken

In het nieuwe schooljaar: Start gezinsklas!
Na de zomervakantie starten wij op onze school met
de gezinsklas.
De gezinsklas is een klas waar maximaal 9 leerlingen
van school samen met hun ouder(s) of een andere
belangrijke volwassene een periode van ongeveer 10
weken een dagdeel in de week vaardigheden trainen
voor in de klas. De gezinsklas is geschikt voor kinderen
die het moeilijk hebben in de klas. Het doel is dat het
leren beter gaat en het kind weer met meer plezier
naar school gaat. Voorbeelden van vaardigheden
waar we aan kunnen werken zijn concentreren, op je
beurt wachten, voor jezelf opkomen, rustig reageren of
samenwerken.
In de gezinsklas is naast een behandelaar altijd
iemand van school aanwezig, want een kind heeft een
probleem nooit alleen. In de gezinsklas gaat het over
samenwerken tussen kind, ouder en school. We
onderzoeken met elkaar wat iedereen anders kan
doen zodat het beter gaat in de klas.

Welkom! (vertelt u het door?  )

In de gezinsklas wordt schoolwerk gemaakt en doen
we allerlei oefeningen om deze vaardigheden te
trainen (vaak in de vorm van een spel of creatieve
opdracht). Ook is er een oudergroep. Ouders praten
dan met elkaar, terwijl kinderen schoolwerk maken met
de leerkracht. De rest van de week worden de
vaardigheden middels een beloningssysteem gescoord
in de klas door de leerkracht.
Als je samen met je kind mee wilt doen laat dit dan
weten aan de leerkracht van uw kind. Ook is het
mogelijk dat de leerkracht van uw kind u benadert om
te vragen of u geïnteresseerd bent in een vrijblijvend
kennismakingsgesprek op school met iemand van de
gezinsklas. U hoort dan over de mogelijkheden van de
gezinsklas en kan daarna beslissen of u wilt gaan
deelnemen.
Meer informatie kunt u vinden op www.madelies.nl/degezinsklas
Marlies Sparreboom en Joost Madern

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
15 juli t/m 23 augustus 2019
Zomervakantie 2019
21 t/m 25 oktober 2019
Herfstvakantie
23 december 2019 t/m
Kerstvakantie
3 januari 2020
17 t/m 21 februari 2020
Voorjaarsvakantie
10 t/m 13 april 2020
Paasvakantie
27 april t/m 5 mei 2020
Meivakantie
21 en 22 mei 2020
Hemelvaart
6 juli 2020 t/m
Zomervakantie 2020
14 augustus 2020
Margedagen:
 Donderdag 14 en vrijdag 15 november 2019
 Vrijdagmiddag 20 december vrij om 12.00
 Woensdag 5 februari 2020
 Donderdag 9 april 2020
 Dinsdag 30 juni 2020 ’s middags groep 1 t/m
4 vrij
 Vrijdagmiddag 3 juli 2020 vrij om 12.00

OPROEP: Schoolbibliotheek
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die mee
willen helpen in de schoolbibliotheek op maandag,
woensdag en vrijdag van 08:30 uur tot 09:00 uur. Het
gaat hierbij om het innemen en uitlenen van boeken
aan de leerlingen, terug zetten van leesboeken, het
netjes houden van de bibliotheek, invoeren van nieuwe
boeken in het computersysteem en leerlingen helpen bij
het zoeken van boeken. Lijkt het je leuk en heb je tijd
om te helpen, dan kun je je opgeven bij juf Petra.

