NIEUWSBRIEF oktober 2018
✎ TYPECURSUS
We meldden het u ook al in de vorige nieuwsbrief: ook dit jaar starten we weer met een digitale typetraining
door The House of Typing. In een van de bijlagen vindt u meer informatie hierover. De training is geschikt voor
leerlingen van onze groepen 5 t/m 8.
Morgen dinsdag 2 oktober 19.30 uur vindt er voorlichting plaats op onze locatie Moerbeihof waarbij zowel
ouders als leerlingen van onze school welkom zijn. Aanmelding kan via het formulier in de bijlage of via de
website van The House of Typing: www.thehouseoftyping.nl.

✎ CONTINUROOSTER
Twee derdejaars studenten van onze school moeten in het kader van hun opleiding aan de PABO een
opdracht statistiek uitwerken. Zij hebben op ons verzoek daarbij gekozen voor een onderzoek naar de
bevindingen van zowel ouders, leerlingen als leerkrachten inzake het ingevoerde continurooster.
U krijgt van hen binnenkort een vragenlijst waarvan wij hopen dat u deze op korte termijn terug kunt sturen.

✎ AVG
De afgelopen weken hebben we al een groot aantal toestemmingsformulieren van u in het kader van
algemene verordening gegevensbescherming (AVG) terug gekregen. Als u dit formulier nog niet heeft
ingeleverd, wilt u dit dan een van de komende dagen alsnog doen? Dank daarvoor.

✎ SCHOOLPLEIN DE KNOTWILG
De Knotwilg voert na de herfstvakantie ook een continurooster in. De kinderen hebben tot die tijd nog les tot
15.00 uur of 12.00 uur. Vriendelijk verzoek van hen aan u als ouders om na schooltijd geen gebruik te maken
van hun schoolplein om kinderen op te halen. Het is storend als ouders van onze school over hun plein fietsen,
lopen of staan te praten als zij nog bezig zijn met lesgeven. Namens hen dank.

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl
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✎ KWINK
Met Kwink, onze methode gericht op het sociaal-emotioneel leren, zijn we bezig met groepsvorming. Hoe
vorm je een groep, welke afspraken hanteren wij, wat zijn belangrijke normen en waarden bij het vormen van
een groep. We vinden het belangrijk respect voor elkaar te hebben en te luisteren naar een ander. Met
bijgaande koelkastposter kunt u zien waar wij in de klas mee werken en u kunt zelf thuis ook verwijzen naar
de dingen die wij geleerd hebben bij onze kwinklessen!

✎ EU-SCHOOLFRUIT
Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Dit jaar heeft er geen loting plaatsgevonden. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt onze school
drie gratis porties groente en fruit per leerling per week.

✎ MR-MEDEDELINGEN
Op maandag 1 oktober is de eerstvolgende MR vergadering. Vanaf 19.30 inloop en start om 19.45 op locatie
Moerbeihof.

✎ KIND OP MAANDAG
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat moet je
zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin ‘de held van Israël’. Hij gaat naar de
farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door de woestijn naar het beloofde
land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held die eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder
legt hem in een mandje tussen het riet, waar de dochter van de farao hem vindt. Hij is een held die moet
vluchten omdat hij iets stoms doet. Een held die niet durft, als God hem vraagt om naar de farao te gaan. Een
held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen
held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere
mensen en met God.
Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen
en nooit fouten te maken, niet door het gevoel te hebben dat ze alles
kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en gedragen worden.
Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag proberen –
want van je fouten leer je het meest.
Als wij kinderen als ‘helden’ zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze
doen geweldig is. (Zulke helden kent de bijbel ook, maar daar loopt het
meestal minder goed mee af.) Misschien kunnen de verhalen van deze
periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun
kleine mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het
beloofde land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt het als we
kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals Aäron dat
deed bij Mozes. Dan kunnen ze weer verder op de weg van de ware held.
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✎ AGENDA
1 oktober
2 oktober
3 oktober
10 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober
31 oktober

MR-vergadering
Informatieavond groepen 3
Voorlichtingsbijeenkomst Typetraining
Start Kinderboekenweek
Informatieavond Voortgezet Onderwijs groepen 8
Gebedsgroep locatie Zuidkil (teamkamer)
Herfstvakantie
De groepen 8 zijn vandaag vrij i.v.m. studiedag.

Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl

