11-10-2018
Enquête ouders, n.a.v. onderzoek onder
jongeren.

Leerpunten
15 oktober: Gevoelens

Goedendag ouders van leerlingen uit groep 7 & 8,
Prima aanpak.
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?
Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken of 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
Voorleeswedstrijd.
Vanochtend hebben kinderen uit verschillende
groepen voorgelezen tijdens de voorleeswedstrijd.
Het was een spannende strijd en alle kinderen
hebben ontzettend hun best gedaan. De winnaar
die ons gaat vertegenwoordigen bij de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek is:

Van 5 november t/m 16 november zal er in alle
klassen veel aandacht besteed worden aan pesten.
In deze twee weken werken wij met de Prima
aanpak. De komende periode zullen wij hier met
het team ons in verdiepen, wij zullen jullie als
ouders hiervan op de hoogte houden. Mocht u
vragen hebben over dit onderwerp dan hoor ik het
graag. U mag altijd binnen lopen, bellen of mailen.
m.vanvondel@detriadewolvega.nl
Studiedag.
19 oktober hebben de Triade en de Kampingerhof
een gezamenlijke studiedag. De kinderen zijn deze
dag vrij.
Bibliotheek bezoek.
De kinderen van groep 4 en 5 brengen op 12
oktober een bezoek aan de bibliotheek in Wolvega.
Dit staat in het teken van de Kinderboekenweek.
De kinderen mogen zelf een boek uitkiezen wat ze
op school tijdens de stil leesmomenten kunnen
lezen.
SBO sportdag.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op donderdag
18 oktober met Juf Karin naar de SBO sportdag.
Juf Karin zal de ouders van de kinderen van deze
groep informatie geven over deze dag.
Herfstvakantie.
Van 19 oktober t/m 28 oktober hebben de
kinderen herfstvakantie. Wij zien alle kinderen
graag weer op school op maandag 29 oktober.

Lysanne gefeliciteerd!
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Maandag
1
Tineke Triade
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Dinsdag
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