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AGENDA OKTOBER
19

Start thema: Kleding/mode

AGENDA NOVEMBER
06
23 t/m 04

Nationaal Schoolontbijt
Thema: Sinterklaas

AGENDA DECEMBER
04
07 t/m 18
17
19 t/m 03 jan

Sinterklaas
Start thema: Kerst
Kerstdiner
Kerstvakantie

WELKOM OP SCHOOL
We hebben weer 2 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen! Larissa en Gelila zijn bij ons gestart in groep 1. Fijn dat
jullie er zijn en heel veel plezier gewenst op onze mooie school!

LUIZENPLUIZEN EVEN NIET OP SCHOOL MAAR THUIS
I.v.m de Corona maatregelen vindt er op dit moment even geen ‘Luizenpluizen’ plaats op school. We willen u als
ouder/verzorger dan ook vragen om uw kind(eren) zelf thuis te controleren.
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De
hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren
kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).
Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of een van uw
gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen,
sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.
Groet,
Rixt Sinnema de Vreeze, namens alle luizenmoeders

KLEDING INZAMELEN VOOR BAGS2SCHOOL
Ook dit jaar doet de O.R. van de Meerpaal mee met de kleding inzamelactie Bag2School en vragen wij u om ons
hierbij te helpen. Met het geld wat hiermee wordt verdiend organiseren we leuke dingen voor de kinderen van onze
school. Heeft u nog kleding, schoenen, knuffels enz. maar u niet meer draagt of gebruikt? Dan mag u deze in een
standaard plastic vuilniszak afleveren op woensdag 4 november tussen 8:00 en 10:00 uur, achter het noodgebouw,
bij het hek. (Bij de parkeerplaats tussen school en de nieuwbouwwoningen.) Er zal iemand aanwezig zijn om de
zakken in ontvangst te nemen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Daria Boschma op 0643281149. Bij voorbaat
dank voor uw moeite!
BELANGRIJK! De spullen die ingeleverd worden dienen, schoon, compleet en heel te zijn. Ingeleverde spullen die hier
niet aan voldoen worden van onze totaalopbrengst afgetrokken. Voor meer informatie wat precies mee mag in de
tas kunt u ook terecht op de website: www.bag2school.nl
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OUDERGIDS HAPPY KIDS OP DE WEBSITE
Happy Kids is gebaseerd op het gedachtengoed van de 7 gewoonten van Stephen R.Covey. Gedurende het schooljaar
staan bepaalde gewoontes centraal. De eerste weken wordt vooral voorkennis opgehaald van iedere gewoonte: wat
hield deze gewoonte ook alweer in en wat weet de groep hier nog van? Na de herfstvakanties staat elke gewoonte
steeds twee weken centraal. Tijdens deze twee weken wordt aandacht besteed aan specifieke sleutelbegrippen en
wordt er dieper ingegaan op de gewoonte. Dit betekent niet dat er geen aandacht wordt besteed aan de overige
gewoonten, deze komen zoveel mogelijk in terug in het gedrag, het taalgebruik en de houding van leerkrachten en
leerlingen.
Op onze website hebben we een oudergids geplaatst. In deze gids leest u wat de 7 gewoonten inhouden en wat ze
voor u en uw kind kunnen betekenen. Deze gids bevat een samenvatting van de 7 gewoonten. Kinderen gaan met
meer plezier naar school en leren beter als hun ouders betrokken zijn bij de school. Wij denken bij
ouderbetrokkenheid vanuit een win-win houding en willen graag naar u luisteren om te weten welke aanpak voor
uw kind werkt. Samen kunnen we zo zorgen voor een goede schooltijd voor uw kind.
De afgelopen periode zijn de volgende 2 gewoonten aan bod gekomen:
Gewoonte 1 - wees proactief: je maakt je eigen keuzes Hoewel we niet kunnen bepalen wat er allemaal op ons
afkomt, kunnen we wel kiezen hoe we daarmee omgaan. ‘Wees proactief’ gaat over de vraag: neemt een kind die
keuzevrijheid ook serieus? Als iets fout dreigt te gaan, hoe kun je daar dan zelf iets aan doen in plaats van iemand
anders de schuld te geven? We leren de kinderen initiatief te nemen en keuzeste maken. Door ze eigen
verantwoordelijkheid en leiderschapstaken te geven, krijgen ze steeds meer grip op hun eigen leven.
Gewoonte 2 - begin met het einddoel voor ogen: maak een plan. We leren kinderen om niet zomaar ergens aan te
beginnen, maar doelen te stellen en een stappenplan te bedenken om iets te bereiken. Leerlingen leren zo
gestructureerd en volgens een plan te werken en we helpen ze steeds een stukje zelfstandiger te worden.

DE LEDEN VAN DE OUDERRAAD STELLEN ZICH VOOR
Een enthousiaste Ouderraad is onmisbaar binnen een school. Benieuwd welke ouders deel uitmaken van onze
Ouderraad? In de bijlage stellen zij zich aan jullie voor.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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