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Sinderen

Een goede start.

Juf Kelly.

De eerste week zit er op, wat fijn om iedereen
weer terug te zien. Aan het continurooster
Hoi Hoi, mijn naam is
moeten we nog een beetje wennen, maar tot nu Kelly Storkhorst. Ik
toe loopt het heel goed.
ben 19 jaar oud en

Gedragsprotocol.

Als team willen wij een omgeving voor de
kinderen creëren die zo veilig mogelijk voelt.
Regels, structuur en duidelijkheid helpen
hierbij. In de schoolgids kunt u lezen,
waaraan wij denken als we het hebben over
deze veiligheid.
Wij hebben als team het afgelopen jaar
nagedacht en gepraat over gedrag van
kinderen. Wat mag je op school verwachten
als het gaat over gedrag? Thuis en op straat
gedragen kinderen zich verschillend. Elk gezin
hecht waarde aan haar eigen normen en
waarden. Op school willen we richting geven
aan deze verschillen. Hieruit is een
gedragsprotocol voortgekomen. Dit protocol
bevat een bijlage, waarin helder wordt
omschreven wat wij zien als onaangepast
gedrag en welke consequenties wij hieraan
verbinden. Deze bijlage is toegevoegd aan
deze nieuwsbrief. U zult hierin lezen dat wij
de samenwerking willen zoeken met u. Op tijd
samen in gesprek en samen bekijken hoe we
onaangepast gedrag kunnen verbeteren.
Het team zal daarom dit jaar de training
‘didactisch coachen’ voortzetten. Het team
wordt getraind in het geven van de
motiverende en leerbevorderende feedback
aan kinderen, het stellen van de juiste vragen
en werken aan de relatie tussen kind en
volwassene.
Ook onze methode leefstijl wordt ingezet. De
eerste weken besteden wij extra veel tijd aan
een goede sfeer in de groep, zodat een
prettige, veilige basis wordt gevormd voor dit
schooljaar.

woon ik in het leuke
dorpje Harreveld.
Ik zit in het derde jaar
van de PABO op
Iselinge hogeschool in
Doetinchem.
Dit schooljaar loop ik
stage in groep 4/5/6
bij juf Agnes en juf
Riny. Ik ben er op de
maandag en dinsdag.
Soms ook op andere
dagen en af en toe een
hele week.
Mijn hobby’s zijn
volleyballen, bootcamp en wandelen met de
oppashond. Ik heb heel veel zin in de stage en
mocht je vragen voor mij hebben stel ze gerust.
Groetjes van Kelly

Tuinman.
Vorig schooljaar heeft u een paar keer een oproep
voor een tuinman voorbij zien komen. Op de laatste
dag voor de vakantie kregen wij een aanmelding.
Wat fijn dat Wilco Hengeveld onze tuin gaat
onderhouden. We wensen hem veel plezier en
succes.
Data.
Om alvast in uw agenda te noteren.
Woensdag 30 augustus, luizencontrole.
Donderdag 7 september, 18.30 uur – 19.30 uur,
informatieavond.
Woensdag 13 september, familiedag.
zie ook: www.obsopkoers.nl/activiteitenkalender

Schoolmaatschappelijk werk.
Dit schooljaar zal Puck Speekhout elke eerste
maandag van de maand op school aanwezig
zijn voor u. Zij stelt zich in de bijlage aan u
voor.

We wensen iedereen succes met alle
voorbereidingen en alvast een gezellig
Oranjefeest!
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