Kohnstamm nieuwsbrief

NIEUWE NIEUWSBRIEF!

Afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de
nieuwsbrief en de website een verfrissing te geven.
Van de week zijn er foto's gemaakt binnen school die
gebruikt kunnen worden voor de website.
Op deze manier hopen we de school weer een nieuwe
impuls te geven.
Veel leesplezier!

OUDERS DEELS TERUG IN DE
SCHOOL
Sinds afgelopen zaterdag hoeft de 1,5 meter niet meer
nageleefd te worden.
Dit betekent dat er weer meer mogelijk is voor ouders in de
school.
Vanaf maandag 4 oktober zijn de ouders van groep 1 en 2
dagelijks welkom om hun kind(eren) in de klas te brengen van
8.15 uur-8.25 uur.
Ouders van leerlingen van groep 3 mogen wekelijks (tot de
kerstvakantie) op woensdagochtend van 8.15 uur - 8.25 uur mee
komen in de klas.
Voor ouders van leerlingen van groep 4 tot 8 bieden wij voor
elke vakantie een kijkmiddag aan om ook even in de klas van
uw kind(eren) te kijken. Deze data/tijd zullen tijdig met u
gecommuniceerd worden.

SCHOOLJAAR 21-22

Belangrijke data
Woensdag 7 oktober
Opening kinderboekenweek
Donderdag 8 oktober
Schoolbrede activiteit
kinderboekenweek
Vrijdag 15 oktober
Voorleeswedstrijd
(groep 6 t/m 8)
Donderdag 21 oktober
Kika actie dag
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OUDERRAAD
Beste ouders, verzorgers van de Kohnstammschool,
Tot nu toe hebben er op het verzoek om actief lid te worden van de ouderraad
nog geen ouders gereageerd. Dat is jammer, omdat de huidige ouderraadsleden
zo toch wel een hoop werk dienen te verrichten: vele handen maken het werk
licht! Daarom een vriendelijk maar dringend verzoek: denk nog eens na om uw
bijdrage te leveren aan de ouderraad!

KWINK
Een nieuw schooljaar, een start van een nieuwe groep.
Na de zomervakantie starten de ' Gouden weken' in de groepen.
Tijdens deze weken is er veel aandacht aan de groepsvorming.
Samen werken we ook aan een nieuw databord.
Aan welk doel gaan we werken? Op welke manier gaan we het vieren
als we het gehaald hebben? Hoe zorgen we voor een fijne klas?
Tijdens de Kwinklessen en klassenvergaderingen wordt er aandacht
besteed aan deze activiteiten.
Als bijlage vindt u de koelkastposter van Kwink. Deze kunt u thuis
met uw kind(eren) bekijken en bespreken.

INFORMATIEAVONDEN
De afgelopen weken zijn in alle groepen
informatieavonden gehouden waarin uw kind zit.
De opkomst van deze avonden kunnen we na een jaar
informatieavonden online, als redelijk tot goed
benoemen. Van de leerlingen is zo’n 75% van de ouders
naar een informatieavond gekomen. Het meedenken en
de aanwezigheid van de ouders is door de juffen en
meester als positief ervaren.

KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 6 oktober openen wij de Kinderboekenweek met alle
kinderen op het grote plein (mits het weer het toelaat), met het lied
van Kinderen voor Kinderen, dat speciaal voor de Kinderboekenweek
geschreven is.
Donderdag 7 oktober is de schoolbrede Kinderboekenweek
activiteit, waarbij ouders en verzorgers welkom zijn van 12.30 14.30 uur.Wij nodigen u uit om gezellig mee te komen doen. In alle
groepen wordt geknutseld, gespeeld of gezongen over de
Kinderboekenweek. In de hal staat de boekenkraam van Het Paard
van Troje, waar u samen met uw kind(eren) een boek kunt kopen. U
kunt ook van te voren naar de boekhandel gaan (Paard van Troje of
de Koperen Tuin) om een boek uit te zoeken. Graag de naam van de
Kohnstammschool erbij vermelden.
Meer informatie vindt u in het Kinderboekenpodium (boekje met
allerlei titels van boeken), dat uw kind deze week mee naar huis
krijgt.
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KLOPPEN DE GEGEVENS NOG?
Wist u dat persoonlijke gegevens zoals mailadressen en telefoonnummers zelf aan te passen zijn?
Dit kunt u doen via het ouderportaal van Parnassys. Helaas komt het nog te vaak voor dat gegevens
niet kloppen. Dit is niet fijn wanneer we u willen bereiken. Een vriendelijk verzoek om deze gegevens
nog eens na te kijken.
Bij de inschrijving van uw kind heeft uw privacy voorkeuren (foto's in de nieuwsbrief, Parro,
Facebook ect.) kunnen doorgeven. Het kan zo zijn dat uw mening inmiddels is veranderd. Dit kunt u
gemakkelijk aanpassen in de Parroapp.

INLOOPSPREEKUUR CJG, SMWO EN GGD
Nogmaals willen wij het spreekuur van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin), SMWO (Maatschappelijk
Werk en Welzijn Oosterschelderegio) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) onder uw
aandacht brengen. Het spreekuur is iedere dinsdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur in het kamertje naast
de zij ingang van de school. U kunt zonder afspraak binnenlopen. U kunt hier terecht voor vragen
over: de thuissituatie, gezondheid, opvoeden, opgroeien, gedrag, voeding, zindelijkheid,
ontwikkeling, financiële, psychische- of sociale problemen.

NIEUWE (TIJDELIJK) GVO JUF
Juf Mirjam is voor de zomervakantie met zwangerschapsverlof gegaan.
Na een lange zoektocht is er een vervangster voor haar gevonden: Juf Jorinke Karelse
Zij zal de komende tijd de GVO lessen verzorgen. Vorige week vrijdag is ze gestart bij ons op school.

Volgende nieuwsbrief: Woensdag 13 oktober
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Ik herken
emoties als
ik een keuze
maak.

Ik vertel wie ik
ben en leer mijn
groep kennen.
onzeker

Ik werk mee aan
groepsafspraken en
weet waarom deze
belangrijk zijn.

alleen

Samen
bespreken

angstig

enthousiast

Kwink
koelkast
poster

Ik kan positief
communiceren en
weet dat dit gedoe
kan voorkomen.

nieuwsgierig

Ik ben
verdraagzaam in
het contact met
anderen.

3 Is iemand onaardig
tegen mij? Dan ben ik ook
groep moet zich altijd
aan de groep aanpassen. onaardig tegen hem of haar.

1 Afspraken? Prima.

2 Een nieuw iemand in de

Maar je kunt ze niet
altijd nakomen.

De Keuzerechercheur

I

n de klas ben je bezig met het maken van afspraken.
Maar wat zijn de belangrijkste afspraken bij jullie
thuis? Iedereen schrijft de belangrijkste vijf op
zonder te overleggen. Daarna wissel je
de afspraken met elkaar uit. Maak
samen een top 3:
zo doen wij dat!
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Iedereen maakt keuzes, ijs of een appel,
voetballen of hockey? Die keuzes hebben
niet alleen invloed op jezelf maar ook
op de ander. Wil jij niet met je broertje
voetballen, dan heeft hij geen maatje. Let
de komende week eens op de emoties
van de ander als jij een keuze maakt. Turf
op de smileys hieronder welke emotie de
ander (ongeveer) heeft.
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Het Condoren Kalkoenspel

spannend

Doe je als
Condor, dan.
..
- neem je afsta
nd en denk
je na voordat
je spreekt
- benoem je
wat er gebe
urt
- blijf je vrien
delijk
- houd je reke
ning
met de gevo
elens
van de ande
r

hoort bij de

methode Kwink

besef
hebben
van jezelf

ander

Deze Kwink-slag

Doe je als Kalkoe
n, dan...
- begin je te
praten voorda
t je hebt naged
- zeg je wat
jij vindt
acht
- interesseren
de gevoelens
van de ander
- gebruik je
woorden als
jou niet
nooit, altijd,
telkens en vaak
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Handig communiceren is fijn voor iedereen
in huis, maar natuurlijk lukt dat niet altijd. In
dit spel speel je drie situaties na waarin je
de afgelopen tijd onhandig of juist handig communiceerde. Speel altijd zowel de
echte als de tegengestelde situatie. Dus
ben je onhandig geweest, los het dan nu
handig op.
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Wat is normaal en wat niet? En
wie bepaalt dat eigenlijk? Het
korte antwoord is: er bestaat geen
normaal, iedereen is anders en die
verschillen zijn juist interessant. Zoek
daarom in je buurt naar tien mensen
of dingen die er anders uitzien dan
jijzelf of je eigen huis. Noteer ze of
maak er een foto van (als je dat
hebt gevraagd). Praat er thuis eens
over door. Hoe kijken je gezinsleden
naar de foto’s die jij hebt gemaakt?

zeker

vrolijk
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Kwink sla
g

Positief com
municeren
als Condor
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agressief

trots

Kwink is een uitgave van

Dit
ben
ik!
Dit ben ik...

In je klas ken je vast iedereen. Maar hoe is
dat in je buurt? Zijn er kinderen die je wel
vaak ziet, maar van wie je de naam niet
weet? Of waar ze wonen en wat ze leuk
vinden? Stel… je gaat jezelf aan iemand
voorstellen, wat zeg je dan? Schrijf hieronder
wie jij bent, wat je goed kan en waar je juist
wel wat hulp bij kan gebruiken.

Dit ben ik...
verlegen

ontspannen
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