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In dit nummer o.a.:
rapportgesprekken
Musical groep 7 en 8
Afscheid groep 8
Spelletjesochtend/werkmiddag
team

Bovenstaande foto is afgelopen dinsdagavond gemaakt.
Op deze avond heeft het team alle ouders bedankt die zich afgelopen
schooljaar ingezet hebben voor de school. Onze eigen meester Luuk, met
zijn band “Beats and Bottles” heeft voor een onvergetelijke avond
gezorgd! (Eindelijk weer eens lekker kunnen dansen!)
Nog twee weken en dan is het zover: de zomervakantie “Zuid” breekt aan.
Voordat het zover is staat er nog van alles op het programma. Ik zet het
even voor u op een rijtje:


U heeft een uitnodiging gekregen voor de rapportenavonden die
gehouden worden op maandag 3 en dinsdag 4 juli.



Op 7 juli wordt de musical “Het Musical Mysterie“ opgevoerd door
de groepen 7 en 8. ‘s Ochtends voor alle leerlingen van school (en
evt. ouders ). ‘s Avonds begint de voorstelling om 19.30 uur voor
familie en belangstellenden (kinderen graag onder begeleiding van
een ouder!). In de pauze wordt er door de OR een verloting gehouden en kunt u een lekker kopje koffie of thee drinken.



Op woensdag 12 juli organiseert meester Leo een speciale afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8 en hun familieleden
Deze avond begint om 19.00 uur.



Op donderdag 13 juli organiseert de OR de spelletjesochtend.
Samen met de leerlingen van groep 8, die deze ochtend op school
aanwezig moeten zijn, en veel hulpouders, worden er allerlei
spelletjes gedaan op het schoolplein. Uiteraard staat er als
afsluiting friet en een snack voor alle leerlingen, team en
hulpouders klaar. Dus:
Geen lunchpakket meenemen deze dag!



Na de spelletjesochtend heeft het team een werkmiddag. De overdracht van de leerlingen staat op het programma.
Vanaf 12.15 uur zijn de leerlingen donderdagmiddag 13 juli vrij



Op vrijdagochtend 14 juli verwachten we de leerlingen van groep
1 t/m 7 op school en sluiten we het schooljaar gezamenlijk af.

Cursus positief opvoeden

DATA
3 en 4 juli: rapportgesprekken
5 juli:
rapport mee
7 juli:
Musical gr 7 en 8
12 juli:
Afscheid gr 8
13 juli:
spelletjesochtend
13 juli:
werkmiddag team:
Leerlingen vanaf 12.15 vrij!
14 juli:
laatste schooldag

Leerlingen begeleiden,
gesprekken met ouders,
rapporten maken,
schoolreisjes en
schoolkampen organiseren,
plannen schrijven, nascholing
volgen, vergaderen, lessen
voorbereiden, werk
nakijken enz. enz. enz.
En dan ook nog
timmeren…?!

Vooraankondiging Cursus positief opvoeden
Volgens de principes van Triple p
Luistert uw dochter niet, heeft uw zoon last van driftbuien, wordt uw kind gepest of wil hij juist de baas spelen, vindt u
het moeilijk consequent te zijn als ouder, vindt u opvoeden stressvol of vindt u her prettig om stil te staan bij de opvoeding? Dan is triple P misschien iets voor u…
In 2015 zijn wij vanuit Buurtzorg Jong begonnen om in de gemeente Zaltbommel cursussen ‘ triple-p / positief opvoeden’ te geven. Vanuit ouders krijgen wij na de cursus regelmatig positieve reacties, enkele van deze reacties zijn:
Ik heb veel geleerd zowel over mezelf als over de kinderen.
Ik heb veel geleerd en vond het waardevol. De avonden waren een mooi moment op stil te staan bij de opvoeding
van kinderen. Je komt hier eigenlijk nooit aan toe.
Ook als je geen probleem hebt is de cursus goed. Je leert goede basisvaardigheden.
Fijn om andere ouders te ontmoeten en ervaringen te delen.
Inmiddels hebben we van ouders de vraag gehad voor een nieuwe cursus. We gaan daarom ook na de vakantie weer
starten met een cursus welke bestemd is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot 11 jaar wonende in de gemeente Zaltbommel.
De cursus avonden zijn 18 september, 25 september, 2 oktober, 9 oktober en 6 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in
Aalst.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met
Alberdien Veldhuizen op telefoonnummer 06-22863280 of via email a.veldhuizen@bzjong.nl
Alberdien heeft week 28,29 en 30 vakantie.

Met vriendelijke groet,
Petra Meijers en Alberdien Veldhuizen.
Buurtzorg Jong Zaltbommel dorpen.

Na de zomervakantie weer tips en adviezen!
Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar
het vrijblijvende inloop spreekuur van Spreekatelier elke woensdag tussen 11.30 en 12.30u op
Wielkamp 10 te Zaltbommel of neemt contact op met de logopedist Joyce van Gent
praktijkhoudend op school (elke woensdagochtend onder schooltijd aanwezig).

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.

