Jarigen
21 januari
25 januari
1 februari

schoolarts voor gr 7
theaterbezoek gr 3/4
teamstudiedag (alle lln. vrij)
rapportfolio
en wo.15 feb. 10 min.-gesprekken

Djoeke van den Bos
Jenneke Post
Rosalie de Boer

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 4
Lucas 4: 31-37 ‘de boze man’
Lucas 4: 38-39 ‘de schoonmoeder van Simon’
Lucas 4: 40-44 ‘Zieke mensen’
Week 5

Lucas 5: 1-11 ‘Petrus, Johannes en Jacobus’
Lucas 5: 12-16 ‘De melaatse man’
Lucas 5: 17-26 ‘De verlamde man’

We

Een nieuw jaar, een nieuwe start
De kerstvakantie ligt al weer ver achter ons en heeft het nieuwe
jaar haar intrede gedaan. Tevens mochten we met deze
jaarovergang de start maken als lid van PCBO Smallingerland e.o.
Veel verandering zult u niet meteen merken. Onderhuids is
natuurlijk wel het één en ander gaande. Mooi dat we vanaf nu
gebruik kunnen maken van de expertise en aanbod die we als één
pitter nooit zouden kunnen leveren. De afgelopen week was hier al
een voorbeeld van. Tijdens ziekte en afwezigheid kunnen we
gebruik maken van een invalcluster. In dit cluster zitten een aantal
leerkrachten die een paar dagen per week invalwerk verrichten.
Lief en leed
Goed is het te melden dat juf Alie vanaf de kerst aangeboden is
om haar stagewerkzaamheden op een bedrijf in Groningen voort
te zetten. Ze heeft het goed naar haar zin en haar werkuren
kunnen gestaag omhoog geschroefd worden.
Gister heeft Lucie een ingreep moeten ondergaan in het
ziekenhuis. Op zich niets ernstigs maar ze zal hiervoor toch een
week moeten nemen om te herstellen. We hopen haar dan ook
vanaf volgende week donderdag weer te mogen verwelkomen.
Vanaf deze plek wensen we haar sterkte en een goed herstel toe.
‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod van ‘Goed gedaan’ zal in week 4
gaan over ‘Wat voel ik’. Heel jonge kinderen hebben hun emoties
en impulsen nog niet in de hand. Hun gedrag is daardoor sterk
afhankelijk van hun gevoel. Als het kind groter wordt, leert het om
zijn emoties en impulsen beter te beheersen; het kind leert zich te
‘gedragen’. In dat proces is het van essentieel belang dat het kind
zijn eigen emoties leert herkennen en benoemen. (vervolg volgende blz.)
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Agenda
donderdag 19 jan.
maandag 23 jan.
maandag 30 jan.
vrijdag 10 feb.
dinsdag 14 feb.

Even voorstellen
Mijn naam is Grieta Bakker. Ik ben 26 jaar en woon in Ureterp. Ik ben
getrouwd met Simon en afgelopen september zijn wij trotse heit en
mem geworden van onze zoon Nathan. In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om te lezen, gezelschapsspellen te spelen of een film te kijken.
Daarnaast ben ik gek op koken en
bakken en speel ik in onze kerk in een
dramateam. In 2012 ben ik begonnen als invalleerkracht en sindsdien
ben ik op heel wat scholen in met
name Opsterland en Smallingerland
werkzaam geweest. Vanaf half
december tot de meivakantie sta ik
op maandag en dinsdag voor
groep 3 en 4 in verband met het
zwangerschapsverlof van juf Fardau.
Ik zie uit naar een fijne tijd op CBS
Votum Nostrum. Mocht u/je een
vraag hebben of een praatje willen
maken, schiet me gerust eens aan!
Studiedag maandag 30 januari
Op maandag 30 jan. zijn alle kinderen vrij. Deze dag gaat het team
aan de slag met de evaluaties van schoolbreed de Cito-resultaten.
Ook zullen de plannen en groepsplannen geëvalueerd en
eventueel bijgesteld gaan worden.
Rapportfolio / 10 min.gesprekken
We missen nog een aantal rapporten. Zou u deze aan uw kind
mee willen geven?
Op vrijdag 10 feb. zullen de rapportfolio’s meegegeven worden
aan uw kind(eren). De week erop staan op dinsdag en woensdag
vanaf 16:00 u. de 10 minuten-gesprekken weer gepland. Met
betrekking tot de leerlingen van groep 8 krijgt u een uitnodiging
voor de gesprekken over het advies VO en de schoolkeuze. Deze
gesprekken staan gepland op dinsdag 7 en woensdag 8 maart en
duren een kwartier.
Theaterbezoek gr 3/4
Op maandag 23 januari gaan de groepen 3 en 4 de voorstelling
‘10x Daan= Moed’ bezoeken in Gorredijk. Betreffende ouders
hebben hierover een mail ontvangen. Voor een trailer over dit
poppenspel klik hier
Tosti-dag
dinsdag 24 januari
dinsdag 31 januari
dinsdag 7 februari

gr 1/2
gr 3/4
gr 5/6

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 2 februari

WELFINGSTRJITTE 5 ALGEMEEN@VOTUMNOSTRUM.NL

NIEUWSBRIEF NR. 9 19-01-2017 0516 481700

Hierdoor gaat het kind zijn gevoel begrijpen en krijgt daardoor
meer grip op de situatie.
Kortgezegd: Gradaties in de eigen emoties kunnen herkennen en
benoemen. Weten wat kan helpen als je bang, boos of verdrietig
bent: - rustig vertellen wat er is
- iets doen waar je weer kalm van wordt
- iets doen waar je weer blij van wordt.

