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KIES
Wanneer kinderen met een scheiding van hun
ouders te maken krijgen, heeft dit veel impact.
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun
ouders. Het overkomt ze. Het kan zeer verschillend zijn hoe ze hiermee omgaan. Bij de spel/
praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding
leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles
wat ze moeilijk vinden aan de scheiding. Onderzoek, door de universiteit Utrecht, toont
aan dat KIES helpt bij het beter verwerken van
de scheiding en het contact met de ouders
verbetert.
In de bijlage vindt u meer informatie over KIES.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen,
kunnen ouders hier niet bij aanwezig zijn.
Iets voor 11.30 uur lopen alle kinderen met de leerkracht naar de opstelplaats en kunnen daar
om 11.30 uur opgehaald worden door de ouders. Wilt u uw zoon of dochter dan even persoonlijk afmelden bij de leerkracht? Daarna kunt u gaan
genieten van de voorjaarsvakantie.
Zien we u
en alle
opa’s en
oma’s ook
langs de
route
staan?
Gezellig!

Carnaval 2018
Vrijdag 9 februari is het zover, we gaan dan
weer carnaval vieren. Ook dit jaar doen we
mee aan de scholenoptocht georganiseerd
door SOT, die nog groter is dan vorig jaar.
De kinderen worden vanaf 8.30 uur in
het opstelvak tegenover de benzinepomp Ekelschot verwacht, waar ze opgevangen worden door de leerkracht. Versierde karren kunnen vooraf in het betreffende startvak op het Anton Pieckplein worden
geparkeerd vanaf 8.00 uur.
Als alle kinderen er zijn, lopen we gezamenlijk
o.l.v. verkeersregelaars met de hele school
naar het Anton Pieckplein. Om 9.00 uur start
bij Het Klavier de optocht.
De route is als volgt: Anton Pieckplein, Gasthuisstraat, Julianastraat, Hoofdstraat, Peperstraat, Anton Pieckplein. Dit is een vernieuwede route!
Na de optocht wordt er gehost in het Klavier
en in de tent op het Anton Pieckplein.

Open dag
Woensdag 28 februari van 10.30-12.00 uur organiseren we onze jaarlijkse open dag. Op deze dag zijn
alle ouders van nieuwe kinderen van harte welkom
om een kijkje te nemen in onze school. Op deze
ochtend zijn er diverse rondleidingen en worden
deze ouders geïnformeerd over onze school en ons
onderwijs. Op deze dag kunnen nieuwe kinderen
aangemeld worden.
Een week voorafgaand aan de open dag krijgen alle
oudsten een poster mee met daarop de aankondiging voor deze dag. We zouden het erg leuk vinden
als u deze duidelijk zichtbaar voor het raam wilt
hangen, zodat we onze posters veel terug zien in
Kaatsheuvel.

Om vast te noteren:
- 8 februari: Studiemiddag, ‘s middags vrij
- 9 februari: Carnaval op school, 11.45 u. vrij
- 28 februari: Open dag 10.30-12.00 uur

