Memo
Kbs Kievitsloop 10
----------------------------------------------Kanjertaal
Op school proberen wij zoveel mogelijk
Kanjertaal te gebruiken als we met kinderen of
de hele groep in gesprek zijn. Kanjertaal gaat
ervan uit dat je positief gedrag benoemt en daar
extra aandacht aan besteed. We benoemen
bijvoorbeeld de kinderen die al klaar zitten met hun spullen in plaats van
dat we benoemen dat Jantje weer niet klaar zit.
Het komt natuurlijk voor dat een kind minder gewenst gedrag laat zien.
In plaats van een kind direct te straffen of boos toe te spreken,
gebruiken we ook Kanjertaal. We stellen bijvoorbeeld de vraag of het
kind expres de les wil verstoren of "vervelend" wil doen. Meestal is het
antwoord nee en kunnen we het gewenst gedrag nog een keer
benoemen.
Kanjer heeft ook Kanjertaal voor ouders ontwikkeld en dat delen we
graag met u. Want als we op school en thuis dezelfde taal spreken, is het
voor de kinderen nog duidelijker hoe ze zich als een Kanjer met een
witte pet kunnen gedragen.
In de groep gebruiken we ook de poster met een aantal verwachtingen.
Dit doen we wel, dit doen we niet. We gaan ervan uit dat alle kinderen
het graag goed willen doen!
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Inhoudsopgave
Blz. 1 Kanjertaal
Blz. 2 Oudergesprekken
Blz. 2 Studiedag
Blz. 3/4 Oudervereniging
Blz. 4 Meneer Dries heeft
een nieuwe baan

Agenda
9 feb. Studiedag, alle
leerlingen vrijdag
10 feb. Juf Ciska jarig
11 feb. Rapport mee
15 feb. Oudergesprekken
17 feb. Oudergesprekken
17 feb. Memo 11
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Studiedag
Woensdag 9 februari staat er een studiedag op het programma, alle kinderen
zijn die dag vrij. De groepsleerkrachten gaan dan o.a. aan de slag met het
invoeren en analyseren van de Cito M-toetsen, worden de handelingsplannen
opgesteld/ bijgesteld, evalueren de werkgroepen en de kwaliteitskringen, wordt
er aan de rapporten gewerkt en is er overleg met de I.B.-er.

Oudergesprekken op dinsdag 15 en donderdag 17 februari
Zoals jullie in de jaarkalender hebben kunnen zien, zijn er binnenkort oudergesprekken. Deze
gesprekken vinden plaats naar aanleiding van het rapport en de Cito-resultaten. Helaas is het door
Covid-19 nog niet mogelijk om deze gesprekken live te voeren in de school. Daarom zullen de
gesprekken online plaatsvinden via Google Meet. De leerkracht zal er voor zorgen dat er op de
geplande tijd een link aangemaakt wordt voor dit gesprek. Voor de planning zullen we wederom
gebruik maken van de agenda in Parro.
Op maandag 7 februari 2022 om 16.00 uur zal deze door de leerkracht open
worden gezet, zodat u de gesprekken in kunt plannen. Op vrijdag 11 februari
2022 zal de inschrijving weer sluiten
Het is van belang om ervoor te zorgen dat er tussen de tijden van broertjes
en zusjes 10 minuten ruimte zit, zodat er ruimte is voor eventuele uitloop.
Mochten er problemen zijn met het plannen, dan kunt u contact opnemen
met de leerkracht van uw kind.
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De oudervereniging
De eerste helft van het schooljaar zit er al weer op. Ondanks de strenge maatregelen, konden
gelukkig alle activiteiten in aangepaste vorm doorgaan, activiteiten zoals Sinterklaas en de
Kerstviering. Deze activiteiten worden mede door de Oudervereniging verzorgd. Dit kunnen zij doen
dankzij jullie ouderbijdrage.
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----------------------------------------------Dit jaar wordt de Oudervereniging vertegenwoordigd door de volgende moeders: Mariëlle van Gils
(moeder van Joey uit groep 5), Angela Jansen (moeder van Mila uit groep 7 en Levi uit groep 5),
penningmeester Angelique Kok (moeder van Koen uit groep 5), voorzitter Suzanne Ruskus (moeder
van Fien uit groep 8 en Saar uit groep 6), secretaris Danielle Jacobs (moeder van Louise uit groep 8 en
Rosalie uit groep 6), Sanne Rastovac (moeder van Tygo uit groep 6, Bodi uit groep 4 en Senna uit
groep 2) en Linda de Rooy (moeder van Jake uit groep 7, Brady uit groep 4 en peuter Zane).
De Oudervereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden en helpende handen. Heb jij net als ons hart
voor de school en wil je nog meer weten over wat wij doen, of wat jij zou kunnen betekenen voor
ons en de school? Mail dan naar orkievitsloop@gmail.com. Of spreek ons gerust aan bij school.

Meneer Dries heeft een nieuwe baan
Meneer Dries heeft een aanbod gekregen voor een functie binnen stichting INOS die helemaal
aansluit bij zijn competenties van orthopedagoog. Zo’n kans kan hij niet laten lopen. Voor onze
school zijn we daarom op zoek naar een oplossing voor groep 1-2B op
maandagen en voor de Plusklas. Zodra er een oplossing gevonden is
hoort u hier meer over. Meneer Dries zal tot aan de voorjaarsvakantie
groep 1-2B en de Plusklas blijven draaien.
We wensen meneer Dries heel veel succes en werkplezier op zijn
nieuwe werkplek.
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