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Schoolnieuws september-1 2020
Beslisboom
Aangezien de periode van verkoudheid er aan komt, moet er steeds de keus gemaakt worden of een kind wel
of niet naar school mag. In de bijlage treft u een 'beslisboom' waarin u via het schema kunt bepalen of uw
kind thuis moet blijven of niet.
Preventie Platform Jeugd
Het Preventie Platform Jeugd (PPJ) heeft de hele maand oktober weer uitgeroepen tot Maand van de
Opvoeding. Voor ouders en opvoeders vinden in oktober allerlei online activiteiten plaats. Deelname is
gratis. Het uitgebreide programma is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl .
Voor ouders van pubers van 10-16 jaar vinden in oktober en november bijeenkomsten “Omgaan met
pubers” plaats op de donderdagavond in Neede. Aanmelden hiervoor kan vóór 28 september a.s.
Dan zijn er in november en december weer trainingen sociale weerbaarheid voor kinderen uit de groepen 5
t/m 8. Deze trainingen vinden plaats op de donderdagmiddag in Neede.
Via de website www.preventieplatformjeugd.nl kan men zich aanmelden voor de verschillende activiteiten.
Open huis
Op zaterdag 19 september organiseert het Segnocollectief, de muziekschool van Berkelland, van 11.00 uur
tot 13.00 uur ‘Muzikaal Proeflokaal’ in Muziekcentrum Borculo.
Muziek is niet weg te denken uit ons leven, we horen elke dag muziek. Zelf muziek maken is niet moeilijk,
maar net als met lezen en schrijven moet je het wel leren. Dat kan bij ons, wij zijn de meesters en juffen van
de muziek!
In ons Muzikaal Proeflokaal kun je komen kennismaken met de instrumenten en docenten van de
Muziekschool. Je kunt instrumenten bekijken, uitproberen en een gratis proefles afspreken met de docenten.
Muziek maken doe je meestal niet alleen, maar met een groep, een orkest.
Leden en leerlingen van muziekvereniging Crescendo uit Neede gaan laten zien en horen hoe leuk dat is.
Om half 12 speelt Crescendo de voorstelling ‘Muziek is cool, doe ook eens mee’. In deze voorstelling neemt
een verteller de kinderen in de zaal mee naar de fascinerende wereld van de blaasmuziek waarbij de
kinderen zelf de hoofdrol spelen. Kinderen kunnen ook actief meedoen aan deze voorstelling.
Het Muzikale Proeflokaal houden we op zaterdag 19 september in Borculo, in het Muziekcentrum aan de
Haarloseweg 7.

Superkidz

ieder kind een superheld
Kindercursus sociaal-emotionele vorming, weerbaarheid en assertiviteit
Een cursus die kinderen helpt om beter om te gaan met de moeilijkheden die ze ervaren in het leven.
aanvang: woensdag 30-09-2020
duur: 10 wekelijkse bijeenkomsten
data: elke woensdag van 15:30 tot 17:30 uur
locatie: Lochem, Basisschool De Rank, Curieplein 24
inschrijving en informatie:www.superkidz.nl · info@superkidz.nl · 0573 46 03 51
doelgroep: 6 t/m 12 jaar
doelstelling:
·
welbevinden
·
zelfverzekerdheid
·
weerbaarheid
·
contact maken
·
leren omgaan met emoties
·
leren omgaan met moeilijke situaties
·
plezierig omgaan met elkaar en samenwerken
·
vrienden maken en houden
·
verwerken van verlies
·
grenzen voelen en aangeven
inhoud:
·
10 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur
·
intakegesprek met ouder(s) en kind
·
tussentijdse evaluatie
·
eindgesprek met ouder(s)
Beweegwijs
In de bijlage het programma tot de herfstvakantie voor de naschoolse activiteiten (maandagmiddag na
schooltijd )
Gebruik koelkasten
Drinkbekers worden vanaf nu weer in de koelkast geplaatst.
Jaarrooster en schoolgids
Het rooster met alle (geplande) activiteiten van dit schooljaar is op de website geplaatst.
Door verschillende factoren kan het voorkomen dat we een activiteit moeten verplaatsen of niet door kunnen
laten gaan. Dit zal in de nieuwsbrief of in een aparte mail aangegeven worden. Het jaarrooster zal op de
website niet meer worden aangepast.

Overige activiteiten
23 september
30 september

Studiemiddag team begrijpend lezen (gewone lestijden voor de leerlingen)
Start Kinderboekenweek.

1 oktober

Start typelessen op school, 14.45-15.45 uur (bij voldoende belangstelling, er kunnen
nog leerlingen deelnemen)
Klimaatlessen groepen 3 tm 8
MR vergadering.
Studiedag, alle kinderen zijn vrij.
Herfstvakantie.

1 en 2 oktober
13 oktober
14 oktober
19-23 oktober

