6 september 2018

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Welkom!
Graag heten we alle leerlingen en ouders (weer)
van harte welkom op school! We zijn alweer ruim
een week bezig en iedereen is inmiddels al een
beetje gewend aan de nieuwe juf of meester. Natuurlijk wensen we de kinderen een heel leuk en
leerzaam jaar toe!

Afspraken en regels
Bij de start van een nieuw schooljaar is het nog even zoeken
voor iedereen, en het is ook niet altijd duidelijk voor iedereen
wat nu wel of niet de bedoeling is. Daarom willen we nog even
bepaalde afspraken voor u op een rijtje zetten:






Wij willen graag dat ouders en kinderen op tijd komen.
Het is zowel voor school als voor de leerkrachten belangrijk dat er direct om half 9 met de les gestart kan worden.
Als ouders en kinderen pas laat in de klas komen, gaat er
veel lestijd verloren. Met ingang van dit schooljaar zullen
we de laatkomers gaan bijhouden.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen op het
schoolplein afscheid nemen en zelfstandig naar de klassen
gaan. Ouders kunnen ruim voor schooltijd of na schooltijd
natuurlijk binnen lopen om iets te vragen of door te
geven.
Ziekmeldingen worden voor 08.30 uur telefonisch doorgegeven aan de conciërge of administratie.

Zou u uw kind erop willen wijzen de fiets zoveel
mogelijk in de fietsenstalling te zetten en niet op
het gras? De fietspaden en de groenstroken
dienen vrijgehouden te worden.
Stepjes kunnen niet in school gestald worden,
maar zullen buiten in de fietsenstalling geplaatst
moeten worden.

Welkom!
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Informatieavond
In alle groepen worden er weer informatieavonden georganiseerd.
De uitnodigingsbrieven heeft u inmiddels via e-mail ontvangen. Wilt u het antwoordstrookje zo snel mogelijk ingevuld retourneren als u aanwezig wilt zijn?
Dan weten de leerkrachten op hoeveel ouders ze kunnen rekenen!

Schoolreis
Op donderdag 20 september a.s. gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 op schoolreis;
de groepen 3 en 4 gaan naar Drievliet en de groepen 5 t/m 8 gaan naar de Efteling. Inmiddels heeft u per brief informatie hierover ontvangen. Wilt u ervoor zorgen dat het schoolreisgeld op tijd betaald wordt?

Groente/fruit
Graag willen we op school aandacht geven aan gezond eten, zowel voor
het tussendoortje als de lunch. We willen u dan ook vragen om uw kind bij
voorkeur geen snoep meer mee te geven. Een stuk fruit of wat groente
kan net zo lekker zijn. Bij de TSO is er iedere dag groente en/of fruit
beschikbaar voor onze leerlingen. We vragen dan ook uw medewerking
voor gezond eten en gaan ervan uit, dat u hier ook achter staat.
Wist u trouwens, dat het eten van groente en fruit bijdraagt aan beter schoolprestaties?

Vriendencursus CJG
Het Centrum voor Jeugd & Gezin in Brielle wil graag weer starten met een Vriendencursus.
Voor meer informatie en opgeven, zie bijgaande flyer.

Najaarsbeurs De Raasdondertjes
Op zaterdag 13 oktober a.s. organiseert Speelotheek De Raasdondertjes weer hun jaarlijkse Najaarsbeurs. Deze beurs zal worden
gehouden in het Maerlant. Meer informatie hierover treft u aan in
bijgaande flyer.

Website
U kunt deze nieuwsbrief en nog veel meer belangrijke informatie over onze school lezen op
onze website www.sintleonardusschool.nl.
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Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Informatieavond

Groepen 1/2

Dinsdag 11 september

Stakingsdag

Alle groepen vrij

Woensdag 12 september

Informatieavond

Groepen 5A, 5/6 en 6A

Maandag 17 september

Informatieavond

Groepen 3A, 3B, 4A en 4B

Dinsdag 18 september

Informatieavond

Groepen 7A, 7/8 en 8A

Woensdag 19 september

Schoolreis

Groepen 3 t/m 8

Donderdag 20 september
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De Vriendencursus
2018

WAT IS DE VRIENDENCURSUS
De Vriendencursus is voor kinderen van groep 6 tot en
met 8 die veel piekeren, zich zorgen maken, snel
zenuwachtig zijn, een negatief zelfbeeld hebben of
alles somber inzien.
Tijdens deze cursus leren de kinderen vaardigheden
om in het dagelijkse leven kleine en grotere
problemen op te lossen.
Door deze vaardigheden wordt de emotionele
veerkracht bevorderd en zijn ze beter beschermd
tegen stress.
Door middel van spelletjes, opdrachten en oefeningen
worden de kinderen deze vaardigheden aangeleerd die
samen het woord Vrienden vormt. Vrienden staat voor:

V

= voel je gevoelens. Herken je eigen
lichaamssignaaltjes die aangeven dat er
iets is.

R

= rust en ontspan jezelf door ontspanningsen ademhalingsoefeningen.

I

= Ik kan het! Leer negatieve gedachten bij
jezelf te herkennen en ze om te zetten in
positieve gedachten.

E

= Een stappenplan maken voor jezelf.

N

= Netjes gedaan, dus beloon jezelf!

D

= Doe je oefeningen.

EN

= En lach!

CJG Brielle
Gooteplein 5B
3232 DA Brielle
Bezoek onze website!
www.cjgvoorne.nl

Aanmelden:
Voor wie:
Kosten:
Data:

Aantal:

c.six@cjgrijnmond.nl
Kinderen van groep 6 t/m 8
gratis
Bij voldoende aanmeldingen
dus meld snel aan
dinsdag van 15.30 – 16.45 uur
10 kinderbijeenkomsten
1 ouderbijeenkomst
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NAJAARSBEURS 2018



Wanneer??

12 en 13 OKTOBER 2018



Waar??

MAERLANT
HOSSENBOSDIJK 14 – 16
INGANG PARKEERTERREIN AAN ZIJKANT

Heeft u nog najaars- en/of winterkinderkleding (vanaf maat 92 t/m 176) dat niet meer gedragen
wordt? Of speelgoed (geen babyspeelgoed) waar niet meer mee gespeeld wordt?
En u zou dit best te koop aan willen bieden zonder al te veel moeite??
Dan kunt u vanaf donderdag 6 september een klantnummer aanvragen bij klantnr@gmail.com.
Wilt u niets verkopen, maar bent u op zoek naar kinderkleding en/of speelgoed tegen een
betaalbare prijs??
Kom dan vrijblijvend naar onze gezellige beurs op 13 oktober van 09.30 - 11.30 uur.
Meer informatie vindt u op www.speelotheekbrielle.nl

