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Nieuwjaarskoffie
Morgen is de eerst schooldag van 2018. Op deze eerst
ochtend staat vanaf 08.20 uur de koffie voor u klaar.
Graag schudden wij u op deze ochtend de hand om u
een goed nieuw jaar te wensen. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om een kopje koffie te drinken of een
handje te schudden, dan wensen wij u hierbij een heel
gezond en gelukkig 2018.
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Ipad
Bijna alle ipads zijn in de vakantie mee naar
huis gegaan. Helaas kwamen we er achter dat
er ergens toch nog een vinkje verkeerd stond
waardoor de iPad geen verbinding kon maken
met een ander wifi netwerk dan het schoolnetwerk. Dit probleem hebben we voor de vakantie nog op kunnen lossen, alleen daarvoor
moest de iPad binnen het bereik van de schoolwifi komen om de aanpassing door te voeren.
Mocht u hiertoe niet meer in staat zijn geweest,
dan zal het probleem morgen opgelost worden.
Denkt u eraan de iPad morgen opgeladen mee naar school te geven? Uw
kind mag de iPad direct naar binnen brengen.

IOP gesprekken
Aankomende week krijgt u een uitnodiging voor de eerste ronde IOP gesprekken (Individueel onderwijs plan).
Dit is de opvolger van de ontwikkelgesprekken zoals we die voorheen voerden. Samen met de coachleerkracht
van uw kind gaat u het onderwijsplan
opstellen voor het komende semester.

PBS (positive behavior support)
Na twee weken
vakantie moeten de kinderen
vanaf morgen
weer
even
wennen
aan
het naar school
gaan. Het werken in een
groep, de afspraken
op
school en het samen spelen. Binnen de
groepen wordt hier de komende weken extra aandacht aan geschonken. De focus ligt
hierbij vooral op dat wat goed gaat
(positive) want alles wat aandacht krijgt
groeit.
Om het positieve gedrag te stimuleren en te
waarderen kunnen de leerlingen spontaan
een ‘bijtje’ krijgen op school. Deze bijtjes
helpen mee om een groepsbeloning te verdienen. Want als alles lekker loopt mag daar
ook wel wat tegenover staan. Het achterliggende doel is echter dat het positieve gedrag centraal komt te staan.
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