Schooljaar 2017/2018

OUDERINFO
Koningsspelen
Op 20 april organiseren we de Koningsspelen. Op deze dag
mogen alle kinderen in sportkleren naar school komen. Ook graag
op schoenen waarmee gerend kan worden. Helemaal leuk
wanneer de kleding in oranje sfeer is.
We starten deze dag met het Koningsontbijt op school voor groep
1 t/m 4.
Groep 5 t/m 8 zal eerst naar het Sportpark Rechterland Pelikaan
fietsen en daar starten met een ontbijt. Dit ontbijt krijgen we gratis.

12 april 2018
Agenda
17-19 april
20 april
25 april

Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Optreden groep
6/7 en 1/2b
26 april
Verkeersexamen
gr.7
27 april- 11 mei Vakantie
16 mei
OR vergadering
17 mei
MR vergadering
17 mei-1 juni Toetsweken
21 mei
Tweede
pinksterdag lln. vrij
4-8 juni
Avond4daagse

Er zijn veel ouders die willen helpen, super!
We hebben nog een paar fiets ouders nodig voor groep 5 t/m 8.
Verder informatie volgt via Klasbord.

Studio Kleurenwereld.
Anneke, eigenaar van Studio Kleurenwereld, gaat bij ons op school
een Kinderatelier organiseren op vrijdagmiddagen van 15.00-17.00
uur.
Ben je 6 jaar of ouder en heb je zin om kunst te maken (tekenen
en schilderen), kom dan op vrijdag 13 april van 15.00 - 17.00 uur
naar de Open Middag van het Kinderatelier en neem je ouders of
oppas gezellig mee. Deze open middag is gratis toegankelijk!

Logopedie Sineke van Heerde
aanwezig iedere vrijdagochtend

Vanaf 18 mei start het Kinderatelier officieel iedere vrijdag, behalve
in de schoolvakanties.
Aanmelden bij studiokleurenwereld@hotmail.com. De kosten zijn
€5,- per keer. Er is plaats voor 8 kinderen per middag.

Schoolmaatschappelijk werk
Elsbeth Wind
Aanwezig: iedere woensdag
8.45 tot 10.30

Tot ziens op 13 april!

Fysioplus op woensdag
Mirella Storm

Grote Peuterdag 6 april
Vorige week hebben we de Grote Peuterdag georganiseerd. Dit is
een open dag die op alle openbare scholen in Zwolle en regio
wordt georganiseerd. Het was een gezellige ochtend. Er kwamen
veel peuters die al eerder waren aangemeld. Zij kwamen lekker
gymmen, muziek maken of lekker meespelen op het plein. Er
kwamen ook best een aantal nieuwe peuters kijken. Daarvan
hebben 3 ouders het aanmeldformulier ingevuld. Een mooie
opkomst dus!

Verkeersexamen groep 7
Groep 7 heeft vorige week het theoretisch verkeersexamen gedaan. Alle leerlingen zijn geslaagd,
gefeliciteerd!
Op 26 april mogen ze het in de praktijk laten zien, ze fietsen dan een route en worden daarvoor
beoordeeld. Heel veel succes!

Gedichten in groep 3/4
In groep 3/4 hebben de kinderen geleerd hoe ze een Elfje kunnen maken. Een Elfje is een bepaalde
dichtvorm. De kinderen mochten zelf een onderwerp kiezen. Er waren veel verschillende onderwerpen,
bijvoorbeeld over huisdieren, mijn zusje en hobby’s. Hieronder twee voorbeelden:

Carla Dusseljee Kindercoach
Carla Dusseljee is kindercoach en heeft vorig jaar al eens een ouderavond verzorgt op de Oosterenk, met
zeer interessante informatie voor u, ouders. Vanaf nu gaat ze maandelijks een stukje verzorgen in onze
ouderinfo. Hieronder enige informatie over Carla en haar werk:
Sinds 2011 werk ik als kindercoach. Ik coach kinderen samen met de ouders. Ik geef handvatten om
samen de problemen op te lossen. Kinderen help ik met de zoektocht: wat heb je
nodig om dit probleem aan te pakken? Soms heeft het kind niet in de gaten dat het
niet zo lekker gaat. Dan help ik ouders graag met de vraag: hoe ga je om met de
zorgen rondom je kind? Ik coach met het doel: hoe krijg je meer grip op de situatie
en om de band tussen ouder(s) en kind te versterken.
Ontwikkeling gaat in mijn ogen samen met ‘probleempjes’. Geen weerstand, geen
ontwikkeling! Maar wat zijn dan ‘gewone’ weerstanden en wanneer moet je je als
ouder(s) zorgen gaan maken?
Dit is waar ik mij in mijn praktijk mee bezig houdt. Ik help kinderen en ouders als
de sociaal-emotionele problemen te groot worden en de ontwikkeling in de
weg gaan staan. Dit kan zich uiten in het volgende: leerproblemen,
gedragsproblemen, vermoeidheid, heftige emoties of niet lekker in je vel zitten. Vaak kom ik
voorbeelden tegen van kinderen die ‘scheef’ gaan in hun ontwikkeling. Ze blinken uit in een onderdeel
(hoofd: cognitief, handen: sportief/creatief/muzikaal, of hart: emotioneel) en op andere gebieden groeien
ze minder snel. Hier weten ze zich geen raad mee. Ik doe dit in kortlopende trajecten, waarin we een
probleem aanpakken. Maar ook door informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling te delen. Op de
Oosterenk ga ik stukjes te schrijven voor in de nieuwsbrief.
Voor informatie kijk op: www.carladusseljeekindercoach.nl
of mail naar: info@carladusseljee.nl of bel: 06-14942782

