RONDEELINFO
THEMA AVOND KANJERTRAINING EN JAARVERGADERING
Op woensdag 21 september is de thema avond over de
Kanjertraining en de jaarvergadering van de Ouder
Vereniging. Deze week hebben de kinderen een
uitnodiging gekregen. Denkt u er aan, om het
opgaveformulier in te leveren op school vóór 15
september?
De avond begint om 20.00 uur, de koffie/thee staat
klaar vanaf 19.40 uur.
De thema avond duurt tot 22.00 uur. Daarna kunt u
De stukken van de Oudervereniging inzien- ze liggen ter
inzage.
Om 22.30 uur is de avond afgelopen.

VANUIT HET RONDEEL




Juf Maike uit groep 8 heeft een week in het ziekenhuis gelegen. Ze heeft een
ontstekingshaard in het ruggenmerg en wordt nu met medicatie behandeld. We weten nog
niet hoe lang Maike met ziekteverlof zal zijn. Maike wordt vervangen door juf Linda Derksen.
De kinderen van groep 8 hebben een prachtig plakkaat gemaakt, met allerlei “opkikkertjes”.
Maike was daar erg blij mee. We wensen Maike goede beterschap!!
In de schoolkalender staat, dat de kinderen op donderdag 22 december om 11 uur vrij
hebben (i.v.m. de Kerstviering ’s avonds). Dit moet echter 12.00 uur zijn.

VANUIT HET OVERBLIJVEN
De meeste kinderen die structureel één of meerdere keren per week overblijven zijn door hun
ouders opgegeven middels een inschrijfformulier. Wendy (de coördinator van het overblijven) mist
echter nog enkele formulieren. Als uw kind structureel van het overblijven gebruikt maakt en uw
hebt uw kind nog niet opgegeven, wilt u dat dan zo snel mogelijk doen? Dit ook in verband met de
planning van het aantal overblijfkrachten dat tussen de middag komt.

INLOOP AVOND
We hebben bijna alle ouders en kinderen mogen begroeten op de inloop- informatie avond. De
kinderen waren gids; ze hebben hun ouders prima rond geleid.
Dank voor uw komst!
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KENNISMAKINGSGESPREKKEN
De individuele oudergesprekken worden binnenkort gehouden.
In groep 4 en in groep 8 organiseren we kind-ouder-leerkrachtgesprekken, in de andere groepen
hebben de leerkrachten een gesprek met de ouders. In de klas van uw kind hangt een intekenlijst. De
meeste ouders hebben tijdens de inloopavond al een afspraak gemaakt. Als u dat nog niet hebt
gedaan, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen?

LEZING VAN TISCHA NEVE
Omgaan met je eigen emoties en die van je kind
Het valt niet mee, dat reageren op emoties van je kind. Zeker niet met je eigen emoties erbij. In deze
lezing vertelt Tischa hoe je om kunt gaan met de emoties van je kind én die van jezelf. Het resultaat:
minder conflicten en meer gezelligheid in huis. Een lezing vol humor, zelfspot, praktische tips en
veel voorbeelden. U bent van harte welkom!
Voor wie? Ouders uit Montferland met
kinderen tot een jaar of 12
Wanneer? Woensdag 5 oktober 2016
Hoe laat? 20.00-22.00 uur
Waar? Burgers van Diem, Waverlo 14 te
Didam
Kosten? Entree is gratis!
Wel graag aanmelden door een mail te sturen naar: c.som@montferland.info
Tischa Neve is kinder en jeugdpsycholoog en vooral bekend van het opvoed-TV-programma Schatjes,
Koffietijd en het tijdschrift J/M Ouders. Meer info over Tischa:www.grootenklein.nl

COLLECTANTEN GEVRAAGD
In de week van 18 t/m 24 september is de collecteweek van de Nierstichting. De Nierstichting vraagt
collectanten. Als u interesse heeft, neem dan contact op met Andrea Rosendaal (06-40992546).
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