NIEUWSBRIEF
D.W. van Dam van Brakelschool
D.W.van Dam van Brakelschool
Burg.Posweg 46b
5306 GE Brakel
info@obsbrakel.nl

In dit nummer o.a.:

Op maandag 16 en dinsdag 17 maart worden de
rapportgesprekken op school gehouden.
Komende maandag ontvangt u hierover een mail
met daarin een uitnodiging om in te tekenen voor
het gesprek op een van beiden dagen.
Het rapport wordt woensdag 18 maart
meegegeven naar huis.

rapportgesprekken
Dam Vinci
Buurtzorg Jong
Inhoud studiedag/masterclass

Kijkt u na of het rapport intussen ingeleverd is?!

DATA
12 mrt:

Lees verderop in de
nieuwsbrief
wat de groepen 4-5-6
de afgelopen periode
tijdens Dam Vinci geleerd
hebben!

Rijksmuseum gr. 7/8

16/17 mrt: rapportgesprekken

18 mrt:

rapport mee;
Schoolvoetbal

7 april:

theater “Muis” gr 4/5/6

9 april:

inloop BZJ 8.15– 8.45

Studiemiddag-masterclass 22 januari team D.W. van Dam van Brakelschool

Zoals u weet heeft het team op 17 september 2019 de STROOMM studiedag bijgewoond.
Tijdens deze studiedag hebben we o.a. de masterclass “elk kind in beeld” gevolgd bij Kim de
Jong en Bianca van de Berg van Cube Consulting
Woensdag 22 januari hebben we onze tweede masterclass gevolgd, dit keer sprak Steven
Pont. U kent hem wellicht van het tv-programma “de opvoeders” of “het geheime leven van 4jarigen”. Zijn masterclass sloot aan bij “meer zicht op leerlingen”.
Op woensdagmiddag 1 april volgen we onze laatste masterclass onder leiding van Ruben
Jongkind. Hij zal ingaan op talentontwikkeling

nieuws

m
Van ridders tot ruimtevaart
Groep 4-5-6
We hebben het over de ruimte en de ridders.
Het leukste onderwerp was “ruimte”.

We hebben geleerd, dat om bijna iedere ster een
planeet zweeft.

En we hebben gezien wat astronauten doen.
Anouk, Karlijn, Jahlene

Opvoedtip 1 ‘Goede band met je kind’

Praat met je kind
Samen praten helpt kinderen om zichzelf te leren uitdrukken. Het
bevordert hun gespreksvaardigheden en hun manier van
communiceren met andere personen. Ouders die laten merken dat ze
het fijn vinden om met hun kind te praten, versterken daarmee het
zelfbeeld van het kind. Praat over de dingen die je kind bezighouden.
Wissel allerlei ideeën en informatie uit en laat merken dat je
belangstelling hebt voor wat je kind te vertellen heeft.

Uit: Triple P -positief opvoeden.

Vera Schiepers BZJ

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.
N.b.: U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website van school.

