Week 46 11 november 2019

De jarigen van de komende week
Jelte 12
Sam 7
Noëll 5
Jasper 11
Luuk 8
Rens 10
Juf Chantal

12-11

Studiemiddag
Vrij vanaf 12.00 uur
groep 1 t/m 8 en
Lichtenbeek

14-11

Inloopmiddag groep
1 t/m 7 en
Lichtenbeek
14.30 -15.30 uur

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

Rapportfolio
Vorige week dinsdag hebben we een ouderavond gehad over het Rapportfolio.
Meester Paul heeft laten zien wat er allemaal mogelijk is en wat je ook als ouders kunt doen.
Daarna hebben we in een aantal groepen gesproken over de Tops, de Tips en vragen die er zijn.
We gaan dit uitwerken en bespreken en kijken wat we met de opmerkingen kunnen doen.
Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we u weer informeren.
We bedanken de aanwezige ouders nogmaals voor de constructieve inbreng.

Metamorfose Sint
Komend weekend komt Sinterklaas met zijn Pieten weer aan in ons land.
Het is voor de kinderen een grote verrassing als dinsdag 19 november
ook onze school versierd is in Sinterklaassfeer.
Komt u ook even helpen op maandag 18 november om 19.30 uur?
Er wordt gezorgd voor koffie, thee met iets lekkers!

Sinterklaasboek
De Jumbo supermarkt heeft een leuk Sinterklaasboek gemaakt voor de groepen 1 t/m 4.
Aanstaande donderdag komt er een Pietje om dit boek op school uit te delen.

Inloopmiddag
Aanstaande donderdag 14 november hebben we van 14.30 tot 15.30 uur een inloopmiddag.
Alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn dan welkom om de klas van hun (klein)kind
te komen kijken wat hij/zij de hele dag op school doet.
Kinderen kunnen hun werk en schriften laten zien en soms zetten ze jullie ook aan het werk.
En dat valt niet altijd mee! Leuk als u aanwezig bent!

Schoolmaatschappelijk werk
Het SMW is er speciaal voor je 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!
Praktijkvoorbeeld:
“De intern begeleider vroeg het SMW om contact op te nemen met ouders. Hun dochter had moeite om
“nee” te zeggen tegen kinderen als er speelafspraakjes gemaakt werden. Gevolg daarvan was dat ze
steeds vaker last had van buikpijn en niet met de kinderen speelde, waar ze het liefst mee speelde. Na het
gesprek met ouders heeft het SMW een aantal kind gesprekken gehad. Het SMW heeft samen met het
meisje gekeken naar diverse situaties en naar wat haar kon helpen. Inmiddels heeft het evaluatiegesprek
met ouders én het meisje plaatsgevonden, is het meisje een stuk vrolijker, durft ze “nee” te zeggen, doet
ze meer wat zijzelf wil, zien ouders een opgewekter meisje en helpen ouders het meisje om sterk te staan
als ze dat lastig vindt.”
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen
vinden, hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, dinsdag,
woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend bereikbaar via Lthijsen@stmr.nl.

Bijlage
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