Week 50 07 december 2020

De jarigen van de komende week
Bo 9
Teun 8
Saffia 6
Linette 11
Job 8
Jikke 8
Naomi 10
Nikki 9
Juf Meghan

07-12

Metamorfose Kerst
aanvang 19.30 uur

09-12

MR vergadering
aanvang 19.15 uur

Deze week:
Oudergesprek
facultief

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Sinterklaas
Afgelopen vrijdag hebben we een geweldige Sinterklaasviering gehad.
Er was zelfs een life verbinding met een zieke leerling die daardoor toch alles kon volgen
bij het uitpakken van de surprises en het luisteren naar de gedichten.
Er waren prachtige, creatieve teksten en knutsels gemaakt en de sfeer was erg gezellig!
De binnenkomst was een stuk rustiger dan voorheen, omdat de kinderen van groep 6 t/m 8 niet aanwezig
waren en er ook geen ouders bij waren. Het was erg knus en er was ruimte voor een gesprekje met Sint
en Piet. In de evaluatie zal er gekeken worden hoe we dit de komende jaren willen gaan doen.
We bedanken de werkgroep en de ouders van de AC voor de organisatie en alle hulp!

Op naar kerst….
Vanavond gaan de werkgroep kerst en ouders van de AC de school weer omtoveren in kerstsfeer.
De komende weken gaan we weer genieten van de kerstboom, de lichtjes en de gezelligheid.
Op donderdag 17 december organiseren we een kerstontbijt voor allle kinderen. U ontvangt daarvoor
van de leerkracht een link waarop u kunt invullen wat uw kind kan meenemen naar school.
Ook gaan we die week aan de slag met een kerstknutselcircuit.
Donderdag 17 december gaan de kinderen dus de hele dag naar school.

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor jou!
Het SMW is er speciaal voor jouw kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het even niet zo lekker
loopt, of wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er! Deze keer
belichten we het thema ‘Pesten’! Een voorbeeld:
Je merkt dat je kind thuis wat boos en mogelijk wat verdrietig is, en geen zin heeft om naar de school te
gaan. En wanneer je hiernaar vraagt geeft je kind aan dat sommige kinderen niet aardig doen,
buitensluiten of hem/haar zelfs pijn doen. Pesten kan in verschillende vormen en mate voorkomen. Oók
pesten via Social Media komt steeds vaker voor! Veel kinderen hebben een mobiele telefoon en zitten op
verschillende Social Media zoals Whatapp, Instagram, Snapchat en Facebook. Voor deze laatste vorm: het
online pesten hebben we een brochure.
Het is natuurlijk van groot belang dat je kind zich veilig en lekker voelt op school en
dat het pesten, het gevoel van gepest worden, stopt. Iedere basisschool heeft een
pestprotocol en zijn hier alert op. Toch kan het prettig zijn om in gesprek te gaan
met het SMW. Het SMW kan samen met jou en eventueel je kind in gesprek gaan
om te kijken naar mogelijke oplossingen.
Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde brochure over pesten op Social Media.
Aan het SMW zijn geen kosten verbonden.
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, dinsdag,
woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend bereikbaar via l.thijsen@santepartners.nl
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Agenda MR vergadering

