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Sociaal emotioneel leren
In de bijlage vindt u informatie over sociaal emotioneel
leren. Dit schooljaar staat dit onderwerp rondom gedrag
extra hoog op de agenda. Dat betekent dat we tijdens
onze studiedagen en teamoverleggen het onderwerp
sociaal emotionele ontwikkeling opnieuw bekijken en
aanpassen waar nodig. De leerkrachten kijken op die
manier met een frisse blik naar de kinderen en de veiligheid in de groep. Om ervoor te zorgen dat we een doorgaande lijn volgen hebben we samen gekozen voor een
nieuwe methode Kwink. In de informatiebrief leest u hier
meer over. We adviseren u om de brief goed door te
lezen en de Parro app te volgen zodat u weet wat u kind
leert en doet op school met de lessen die gegeven
worden.
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Peuterdansen van 2-4 jaar
Ook in 2019 gaan we door met de peuterdanslessen.
Heb je een broertje of zusje, of een neefje of nichtje of
misschien een buurjongen of buurmeisje tussen de 2 en
4 jaar oud die graag een keertje mee willen dansen?
Dan kun je ze natuurlijk vertellen dat we peuterdanslessen geven. De lessen worden gegeven door een
echte danslerares die ook een eigen dansschool heeft:
Vive la danse!
Kosten per dansles: 3 euro.
Op de volgende vrijdagen zijn er danslessen op onze
school in de speelzaal van 11.45-12.30u.
25 januari, 8 februari, 22 februari, 15 maart,
29 maart.
Aanmelden kan bij juf Josje of bij dansschool
Vive la danse. J.massar@obsderietgoor.nl of
Vive-la-danse@hotmail.com.

Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor

Handige data:

Schoolfruit
Het schoolfruit voor volgende week is:
 Waspeen
 Ananas
 Appel
Hopelijk zal iedereen weer heerlijk smullen.

Ma 21 januari

MR Vergadering

Wo 30 januari

Voorleesochtend

Di 12 februari

Koffie-uurtje voor alle
ouders 14.30-15.30u

Do 14 februari

Valentijnsdag en Ateliers

Ma 18 februari

Definitieve adviesgesprekken groep 8

Vr 22 februari

Leerlingenraad 2

Wo 27 februari

Studiedag:
alle kinderen vrij!!
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