Nieuwsbrief JW 12 oktober 2018

Agenda
Donderdag 18 oktober
Groep Goud gaat naar Artis
Vrijdag 19 oktober
Studiedag,
alle kinderen zijn vandaag vrij

25 september jl. is er bij ons op school een introductie geweest over de verkeersmethode Tussen School & Thuis. Kinderen kregen uitleg over verkeerssituaties rondom school en
de buurt waarin zij wonen. Aan de hand van tal van voorbeelden kunnen kinderen zich oriënteren op verkeerspunten
die zij dagelijks tegenkomen, hoe zij hier veilig kunnen passeren en waar zij op moeten letten. Ook voor u als ouder is
het nuttig deze situaties met uw kind door te nemen.
De methode kunt u op de website
amsterdam.tussenschoolenthuis.nl
vinden. U kunt dit gratis te gebruiken programma starten met de
gebruikersnaam “tst” en het
wachtwoord “fiets”. Kies vervolgens een wijk en daarna de buurt
die voor uw kind van toepassing is.
Als u met de muis over de buurt
gaat verschijnt onderin de naam
van een school. In de wijk klikt u
vervolgens op de juiste school of
andere verkeerssituatie. U kunt
ook de buurt waar uw huis staat
aanklikken om belangrijke verkeerspunten te bekijken.
Het programma is speciaal ontwikkeld voor en door kinderen en de
buurt waarin zij naar school gaan
of wonen.
IDFA
Op 16 november bezoeken de bovenbouwleerlingen een voorstelling
in het kader van het International
Documentary Film Festival (IDFA).
Wilt u meer lezen over de voorstelling die uw kind gaat bezoeken,
kijk dan op de website
idfa.nl/nl/info/
primair-onderwijs-filmblok-2
James Wattstraat 10
Erich Salomonstraat 432
I: www.sbospectrum.nl

Nationaal Schoolontbijt
Onze school doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt. U kunt uw zoon of
dochter dan voor één keer zonder
ontbijt naar school sturen. In de ontbijtweek schuift de hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de
beste start van de dag. Zo leert uw
kind op een feestelijke manier hoe
belangrijk elke dag ontbijten is en
wat je ’s ochtend het beste kunt
eten. De rest van het jaar ontbijten
ze natuurlijk thuis.
Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt is elk jaar een
schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie
in zoet en hartig, lekker brood, beleg, zuivel, groente en thee. Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste
richtlijnen van het Voedingscentrum.
Dat is de garantie voor een gezonde
start van de dag. In het ontbijtpakket
vinden kinderen ook vrolijke placemats én leuke doe-boekjes met gezonde recepten voor thuis.
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Maandag 22 t/m
vrijdag 26 oktober
Herfstvakantie,
alle kinderen zijn vrij
Dinsdag 6 november
Nationaal Schoolontbijt, alle
kinderen ontbijten op school
Dinsdag 6 november
10-minutengesprekken
Donderdag 8 november
Eindtoets schoolverlaters
Vrijdag 16 november
Bovenbouwgroepen bezoeken
voorstelling IDFA
Vrijdag 23 november
Studiedag,
alle kinderen zijn vandaag vrij

Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief vindt u een
opvoedingstip van onze
Ouder– en Kind adviseur.
In de jaarkalender zijn wij
vergeten 10-minutengesprekken
op te nemen. Deze zullen op
dinsdag 6 november worden gehouden. U ontvangt hierover nog
een aparte oproep.
Wilt u deze afspraak graag
alsnog handmatig toevoegen aan
de jaarkalender die u eerder
van ons heeft gekregen.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
30 november 2018
Tel: 020 - 462 76 20
Tel: 020 - 692 46 58

Ruzie tussen de kinderen
Herkent u dit? U bent continu aan het waarschuwen en moet vaak politieagent spelen. En dan luisteren de kinderen regelmatig nog niet.
Tips:

Haal de kinderen op tijd uit elkaar, voordat de ruzie groter wordt

Teveel waarschuwen helpt niet, u wordt er zelf alleen maar bozer van.
Geef na 1 waarschuwing een logische consequentie

Voorkom ruzie door verveling, biedt boeiende activiteiten aan
Wil u dat ik met u meedenk hoe u een ruzie beter kan begeleiden en/of wilt u
tips over boeiende activiteiten, loop dan eens bij me binnen op het Spectrum
op de maandagochtend of donderdagmiddag! U kunt ook bellen of mailen.
Vriendelijke groet,
Joke Eikelboom, Ouder- en Kindadviseur
Aanwezig op het Spectrum: Maandagochtend en donderdagmiddag
M: 06-18522914
E: j.eikelboom@oktamsterdam.nl

James Wattstraat 10
Erich Salomonstraat 432
I: www.sbospectrum.nl
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