Yuyuuuyuyuyuy

NIEUWSBRIEF

4

26 november 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.

RAPPORTEN
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de groepen 3
t/m 8 het rapport mee naar huis gekregen. Hierin staan
hun de vorderingen. Soms is het wel eens moeilijk om te
beslissen wat je hierover zegt. Hieronder volgen een paar
tips die je wellicht met terugwerkende kracht toe kunt
passen.
Vallen de resultaten op het rapport van je kind tegen?
Boos worden helpt meestal niet. Probeer er liever achter
te komen wat de oorzaak kan zijn van de tegenvallende
resultaten. Dit kan je doen door met je kind te praten.
Hoe vindt hij het op school? Wat vindt hij leuk? Wat
vindt hij moeilijk? Laat je kind duidelijk weten dat het
geen ramp is dat zijn rapport tegenvalt en dat híj niet
gefaald heeft. Anders heb je namelijk de kans dat je kind
onzeker wordt. Let er wel op dat je eerlijk blijft.
Zijn de resultaten wel naar verwachting of hoog, probeer dan ook op het proces te complimenteren,
dus het doorzetten, goed opletten of de goede inzet. Want een compliment als ‘wat ben je toch
slim’, kan juist averechts werken.
Het gaat er uiteindelijk om dat de kinderen een realistisch zelfbeeld krijgen. Dat kan door ze
onvoorwaardelijk te steunen als persoon, door ze te laten voelen dat er van ze gehouden wordt. En
dat alles zonder een link naar hun prestaties. Ook mogen ouders best duidelijk maken dat sommige
dingen het kind minder goed afgaan. Het is ook goed om als kind te beseffen dat je niet overal in kan
uitblinken. ‘Van proberen kun je leren’ is een term die veel gebruikt wordt hier op school! En ‘fouten
maken mag, dan kunnen we jullie op school tenminste nog iets leren’;-)
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CONTACTEN MET JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
Onze school heeft regelmatig contact met de jeugdverpleegkundigen
van de GGD. Soms vanwege de standaard controles bij de 5-jarigen en
10-jarigen, maar ook wel omdat we in een gesprek met ouders
merken dat het wel eens fijn kan zijn om je verhaal kwijt te kunnen en
evt. samen te kijken waar je tips voor wilt of hulp bij nodig hebt. We
vragen dan of ze contact mogen opnemen met de ouders. Wanneer je
zelf vragen hebt, mag je via school of rechtstreeks contact opnemen
Sandra de Wandel
Sandra.dewandel@ggdzeeland.nl met Sandra of Ester. Je kunt hierbij denken aan slecht luisteren,
echtscheiding, niet willen eten, bang zijn, bedplassen, ruzie maken,
Ester van de Vijver
gepest worden, twijfels over de gezondheid van je kind, vaak ziek
Ester.vandevijver@ggdzeeland.nl
zijn, ziekte in de familie, noem maar op.
Vanaf nu willen we die contacten uitbreiden. Wanneer een leerling Sova-training krijgt van juf Alexia
of hiervoor wordt opgegeven, vragen we om toestemming per mail. Voor de ouders van deze
kinderen willen we vanaf nu ook graag een gesprek met een van de jeugdverpleegkundigen.

LEZEN OP DE PRINS WILLEM
Lezen vinden we op de PWvO belangrijk. En we
weten ook dat je het beste kunt leren lezen
wanneer je het ook leuk vindt om te doen. Vandaar
dat we inzetten op de leesbeleving. Boven in de hal
zijn we dan ook druk bezig met het inrichten van de
leeshoek waarin kinderen met zoveel mogelijk
(verschillende soorten) boeken in aanraking kunnen
komen. Een tijd geleden was het de
voorleeswedstrijd voor de groepen 3 t/m 8.
De voorleeskampioenen mochten daarna voorlezen in de hal. Sophie werd kampioen van onze
school en mag binnenkort voorlezen in de bieb voor de regio Zeeuws-Vlaanderen.
En dan nog een vraag: Is er nog iemand die een cd-speler thuis heeft staan die niet meer in
gebruik is? We hebben er voor in de leeshoek nog een nodig. Alvast bedankt!!!

BAG2SCHOOL KLEDINGINZAMELING
Het lijkt erop alsof het nu echt herfst gaat worden. Dat
betekent wellicht ook dat bij jullie thuis de kledingkast wordt
gewisseld. Misschien goed om te weten dat jullie de kleding die
je niet meer nodig hebt, woensdag 28 november op school in
kunnen leveren. Voor elke kilo kleding ontvangt de ouderraad
van onze school een bedrag en de kleding krijgt een nieuwe
bestemming.
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ACTIVITEITEN
28-11

Bag2school kledinginzamelactie

03-12

Sinterklaas op school

07-12

Speelgoeddag kleutergroepen

18-12

Kerstactiviteit groep 6b in Bachtendieke

19-12

Herdertjestocht, hierover ontvangt u nog informatie

21-12

Kinderen vanaf 12 uur vrij

24-12 t/m 04-01 Kerstvakantie
11-01

Speelgoeddag kleutergroepen

14-01

Kerstactiviteit groep 5b in Bachtendieke

17-01

STUDIEDAG > kinderen vrij!!!

Bijlagen: opvoedworkshop GGD
Met vriendelijke groet, Kim du Puy – de Witte
Alle nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website van de school: www.pwvo.nl
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