
Kinderboekenweek

U bent van harte welkom bij de opening van de kinderboekenweek.

Woensdag 6 oktober is de opening van de Kinderboekenweek.

In deze periode besteden wij in alle groepen extra aandacht aan kinderboeken met het thema "Worden

wat je wil". De kinderen mogen fantaseren over wat zij later het allerliefste willen worden.

We zouden het hartstikke leuk vinden als iedereen verkleed op school komt: misschien als dierenarts,

goochelaar, zanger, serveerster .......verras ons maar!

Als ouder bent u welkom bij de opening op het grote plein om 8.25 uur, mits het weer het toelaat. De

kleuters kunnen op de banken zitten, de grotere kinderen daarachter. Ouders mogen achter het

muurtje of helemaal achter groep 8 staan.

Boekhandel Stumpel heeft een leuke spaaractie voor onze schoolbibliotheek. U kunt de kassabon van

uw aankopen voor kinderboeken inleveren op school. Wanneer wij die weer inleveren bij Stumpel,

ontvangen we een cadeaubon van 10% van het aankoopbedrag om te spenderen bij Stumpel voor de

schoolbibliotheek. Van harte aanbevolen :)

Studiedag

Vrijdag 8 oktober heeft het team een studiedag. De kinderen zijn vrij deze dag.

Het team volgt tijdens studiedagen de komende jaren het traject ‘Leren zichtbaar maken’. Dit traject

richt zich op het actief betrekken van leerlingen bij hun eigen leerproces. Wij willen kinderen leren om

meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces en kansrijke keuzes te maken. Tijdens

de eerste studiedag wordt door een trainer kennis overgedragen over ‘Leren zichtbaar maken’ en leren

wij hoe wij als leerkrachten effectieve feedback kunnen geven aan de kinderen.

Leerplicht

De school werkt samen met schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaar om schoolverzuim

te voorkomen en daarmee een doorgaande ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Afgelopen week

heeft de school een gesprek gehad met de leerplichtambtenaar. We delen graag onze afspraken met u

en hopen op een fijne samenwerking in naleving van de afspraken.

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom in school om nog even te kletsen met klasgenoten of

leerkrachten. Om 8.25 uur starten de lessen en verwachten wij dat de kinderen in de klas zitten.

Regelmatig komen kinderen later binnen. Naast dat dit storend is voor de lessen, is het voor de

kinderen geen prettig gevoel om later in de klas te komen. We vragen u om met uw kind te bespreken

dat hij/zij tijdig in de klas is. Als zij nog op het plein willen spelen, is het hun eigen verantwoordelijkheid

om te zorgen dat zij om 8.25 uur in de klas zijn.



Daarnaast stelt de leerplicht stelt dat u als gezin ruimte moet krijgen om jaarlijks minimaal twee weken

met elkaar op vakantie te gaan. Heeft u wegens specifieke omstandigheden geen mogelijkheden om

tijdens kerst-, mei- en zomervakantie op vakantie te gaan? Dan kunt u vakantieverlof aanvragen.

Ditzelfde geldt bij bijzondere omstandigheden zoals een huwelijk, jubileum etc. Op de website vindt u

meer informatie over verlof. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de directie.

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130923/pagina/vakanties_en_verlof.html

In Kwieb houden wij de absenties bij en zullen wij ook melden als uw kind te laat op school komt. We

verzoeken u hierover in gesprek te gaan met uw kind(eren). Bij meerdere malen verzuim zijn wij

verplicht om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

Sportservice

In de herfstvakantie organiseert SportService weer verschillende activiteiten:

● Sportnite – een uur real-life fortnite in de vorm van Lasergamen + een uur fornite toernooi

georganiseerd door Link jongerenwerk. Voor kinderen vanaf 10 jaar. 19 oktober in de

Zuiderzeehal in Wieringerwerf. Opgeven via: www.noordhollandactief.nl.

● Apenkooien op verschillende locaties met verschillende rondes – prikkelvrij uur, groep 2 t/m 8

en ouder-kind uur. Opgeven via www.noordhollandactief.nl.

Voor meer informatie: zie flyers in de bijlage.

Korfbalclinic

Afgelopen week hebben de groepen uit de onder- en middenbouwgroepen een korfbalclinic gekregen

tijdens de gymles. Ze hebben genoten van de leuke clinic. Korfbalvereniging Vido organiseert in

oktober een maand waarin kinderen gratis kennis kunnen maken met korfbal. Meer informatie vindt u

in de flyer in de bijlage.

Even voorstellen..

Sinds kort biedt juf Jiska twee keer in de week na

schooltijd extra taalonderwijs voor een groep

kinderen. Juf Esther ondersteunt Jiska hierbij en is

op donderdag ook aanwezig voor spelbegeleiding

in de kleuterbouw. Onderstaand stelt zij zich graag

aan u voor.

Ik ben Esther. Ik ben 23 jaar oud en ik woon bij

mijn ouders en drie zusjes in Anna Paulowna. Na

mijn middelbare school heb ik de opleiding tot

onderwijsassistent en de HBO studie tot sociaal

werker gevolgd.

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130923/pagina/vakanties_en_verlof.html
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Mijn eindstage heb ik gelopen binnen een peuterspeelzaal in Alkmaar. Het werken met kinderen vind ik

het leukste wat er is. Elk kind is uniek, en ik vind het belangrijk dat dit ook gezien en ingezet wordt.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen de ruimte hebben om zelf te ontdekken en zichzelf te

ontwikkelen in wie zij zijn en wat zij kunnen.

Vanaf 16 september ben ik werkzaam bij Kinderopvang Hollands Kroon binnen het kinderdagverblijf en

op de basisschool Don Bosco in Wieringerwerf. Wie weet tot snel!


