02-11-2018
Herhaalde oproep!

Prima aanpak.

Enquête ouders, n.a.v. onderzoek onder
jongeren

Volgende week starten wij met de Prima Aanpak.
De Prima Aanpak is een preventieve aanpak tegen
pesten. We zullen hier tot de kerstvakantie
intensief aandacht aanbesteden. Doormiddel van
de nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte
houden waar we mee bezig zijn deze weken.

Goedendag ouders van leerlingen uit groep 7 & 8,
afgelopen jaar hebben we een onderzoek onder
jongeren gehouden over Jongerencentrum de Mix
in Wolvega. We wilden weten wat jongeren van de
M!X vinden, welke interesses ze hebben, wat ze
eventueel in het jongerencentrum zouden willen
doen, enz. Deze gegevens hebben we verwerkt,
maar graag willen we ook uw mening horen. Uw
zoon/dochter kan wel hebben aangegeven dat
hij/zij op vrijdagavond naar het jongerencentrum
wil, maar vind u dat ook een goed idee?

Aanstaande maandag hebben we met alle
kinderen en leerkrachten een gezamenlijke start.

Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken of het het
pand van de M!x breder kunnen inzetten.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de enquête in
te vullen via:
http://www.mixwolvega.nl/index.php/mixwolvega/enquete
Met vriendelijke groet,
Sheila Hankel, Linda Mittendorff en Nathalie den
Besten
Sociaal Werkers Timpaan Welzijn

Verkeersplan.
Na de zomervakantie zijn wij gestart met het
verkeersplan. Wij merken dat dit heel goed werkt
en dat kinderen lopend vanaf de afzetpunten naar
school toe komen. Wij willen jullie bedanken voor
jullie inzet! Zo zorgen wij gezamenlijk voor een
veilige schoolomgeving voor alle kinderen.

Schoolontbijt.
Woensdag 8 november doen wij als school mee
aan het Nationale schoolontbijt. Dit houdt in dat
we met alle kinderen samen een ontbijt hebben.
De kinderen krijgen deze ochtend een ontbijt op
school!

Contactmoment.
In de week van 12 november is er de mogelijkheid
om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw
zoon/dochter. Dit is een vrijwillig contact moment.
Echter kan het zijn dat de leerkracht van u kind
graag met u in gesprek wil. U zal dan uitgenodigd
worden voor een gesprek.
Techniek en Wetenschap.
De studenten van het Friesland College zullen ook
dit jaar weer bij ons op school lessen komen
verzorgen. Deze periode is dat in de groepen
1 t/m 5. De kinderen werken op dit moment met
robotjes.
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Maandag

5
Tineke Triade
Start Prima aanpak
Thema Boeken in
alle klassen
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Tineke K’hof
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Groep 1,2,3
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Tineke Triade
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Tineke Triade
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Tineke Triade
Leerpunt:
Nee zeggen.
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zeggen.

27
Tineke Triade

28
Tineke K’hof

29
Martine Triade

30

1

2

