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Oudergesprekken

Gymzaal

Vorige week bent u door de
groepsleerkracht geïnformeerd over de
school-, ouder-, kindgesprekken. Wij
hadden ook dit keer u graag allemaal
uitgenodigd om kennis te kunnen maken
met de leerkracht en samen met u en
uw kind te spreken over de
verwachtingen die er zijn. Helaas wordt
ieders geduld op de proef gesteld en
moeten we het nog doen in een
aangepaste vorm. Dit hoeft u als ouder
niet te weerhouden om aan te geven dat
u graag een gesprek wil met de
leerkracht. Wij begrijpen ook dat
wanneer het goed gaat met uw kind en
er niet direct een noodzaak is, u wel
behoefte kunt hebben om de
groepsleerkracht te spreken. Ook buiten
de geplande gesprekken is het mogelijk
om een afspraak met de leerkracht van
uw kind te maken.

Om te onderzoeken of de gymzaal De
Hoge Wal voldoet aan de geldende
ventilatienormen, heeft de gemeente de
afgelopen weken metingen verricht.
De CO2 metingen zijn uitgevoerd tijdens
de gymlessen en andere activiteiten van
verschillende sportclubs.
Uit de meting blijkt dat in de gymzaal
vooral in de avonduren de CO2-waardes
werden overschreden, waardoor het niet
mogelijk is om op een verantwoorde
wijze te kunnen sporten en te bewegen.
Tijdens de gymles van de basisscholen
is gebleken dat de CO2-waarde minder
opbouwt. De gemeente geeft aan dat de
basisscholen gebruik kunnen blijven
maken van de gymzaal.

Inloopmiddag
Met alle scholen van Bommelerwijs is er
afgesproken dat, zolang wij geen ouders
op het plein of binnen onze school
mogen ontvangen onder schooltijd, wij
geen activiteiten zullen organiseren
waar ouders bij betrokken zijn.
In de jaarplanning staat op 3 november
de inloopmiddag. Deze wordt verplaatst
naar een nader te bepalen datum in dit
schooljaar.
Kinderboekenweek
Deze week zijn wij gestart met de
Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek gaan we terug in de
tijd. Boeken brengen de geschiedenis
weer tot leven, waardoor de wereld van
vroeger tastbaar wordt. Daarom worden
er spannende verhalen gelezen over
ridders, dinosaurussen en de oorlogstijd
en komen wij alles te weten over de
oudheid.
In alle groepen vinden er verschillende
activiteiten plaats en volgende week
vrijdag zullen wij met elkaar de
Kinderboekenweek afsluiten.

Rots en watertraining
De Rots en Watertraining is een sociale
weerbaarheidstraining. De Rots staat
voor weerbaarheid: voor jezelf
opkomen, jezelf kunnen verdedigen en
in jezelf vertrouwen. Het Water staat
voor solidariteit: dat betekent dat je je in
kunt leven in andere mensen en dat je
jezelf kunt beheersen wanneer je
bijvoorbeeld heel boos wordt.
Door te oefenen en te praten met
andere kinderen leer je om in te
schatten wanneer je een Rots kunt zijn
en wanneer Water. Zij hebben dezelfde
problemen die jij soms hebt en die ga je
samen aanpakken.
Tijdens een Rots en Watertraining leer
je:
• Voor jezelf opkomen
• Je boosheid beheersen
• Beter contact maken met andere
kinderen en jongeren
• Meer vertrouwen krijgen in jezelf
• Beter leren praten over je gevoel
Mocht u opzoek zijn naar een
organisatie die dit in de buurt aanbiedt,
dan verwijs ik u naar:
www.orthopedagogischepraktijk.nl
www.spilhelpt.nl

