Nieuwsbrief 21 november 2018
Beste ouders,
Hier is weer een nieuwsbrief van school.
Tien-minutengesprekken
Volgende week zijn de tien-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7. De uitnodiging voor deze
gesprekken hebben jullie ontvangen via de groepsleerkrachten. De belangrijkste onderwerpen van
dit gesprek zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De leerkracht
maakt bij het voorbereiden van de gesprekken gebruik van zijn/haar eigen observaties, gesprekjes
met de kinderen en het Kanjerleerlingvolgsysteem.
Uiteraard vinden wij het ook heel belangrijk om jullie mening en ervaringen te horen. Wij horen
graag hoe jullie kind thuis komt uit school (enthousiast, vol verhalen, vermoeid, stil, etc), of hij/zij
thuis met andere kinderen speelt, of er opvallendheden zijn t.a.v. gezondheid en welbevinden, enz.
Door samen in gesprek te gaan en ervaringen te delen kunnen we er samen voor zorgen dat de
kinderen op de Petrusschool zich veilig en geborgen voelen en zoveel mogelijk die aandacht krijgen
die zij nodig hebben.
Ziek…en dan?
Het is weer de tijd van verkoudheden en griepklachten. Voor veel ouders is het lastig in te schatten
of hun kind in die situatie wel of niet naar school kan. Zeker als een kind aangeeft dat hij/zij graag
naar school wil, kies je er al snel voor om hem/haar dan ook te brengen.
Daarbij wil ik graag twee zaken aangeven:
- Wil je ervoor zorgen dat er altijd een telefoonnummer op school aanwezig is van iemand die
ook echt bereikbaar is? Als een kind zich niet lekker voelt, is het heel vervelend dat het soms
heel lang duurt, voordat wij iemand hebben kunnen bereiken, die hem/haar lekker in bed
kan stoppen.
- Als een kind ’s nachts of ’s ochtends nog heeft overgegeven, lijkt het soms even goed te
gaan. Dit is helaas vaak niet zo, een dagje thuis houden kan dan heel verstandig zijn. In de
praktijk zien we namelijk dat veel van deze kinderen overdag nogmaals (soms zelfs meerdere
keren) overgeven. Dit is voor niemand fijn: niet voor het kind zelf, niet voor de andere
kinderen en niet voor de leerkracht.
Is je kind ziek en blijft hij/zij thuis? Bel dan tussen 8 uur en half negen naar school om dit door te
geven. Soms lijkt het of er niet opgenomen wordt, probeer het dan nogmaals.
Kalender huidig schooljaar
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar
vermeld.
Activiteiten in de komende periode:
26 t/m 28 november: 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
29 november: Workshops
Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Dan hoor ik ze graag!
Komt deze mail op een adres, waarop je het niet (meer) wilt ontvangen? Mail gerust naar
d.hek@petrushv.nl.
Met vriendelijke groet,
Dineke Hek
Directeur
0547-333420

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

