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Belangrijke data:
woensdag
donderdag
vrijdag
donderdag

8 september
9 september
10 september
16 september

studiedag, alle kinderen vrij
ouderochtend; 08.30 uur op de Slagkrooie
peuterochtend op de Slagkrooie
uitgifte Info nr. 3

groep 1 t/m 7
Alle ouders
peuters
groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
Op school leren wij onze kinderen niet alleen taal en rekenen, maar ontwikkelen
ze zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en
waardevol. Wij beginnen de dag iedere ochtend met een gebed, liederen en de
methode voor christelijk onderwijs. Vanaf dit schooljaar gaan wij werken met
Kind op Maandag. Deze methode biedt Bijbelverhalen, spiegelverhalen, maar
helpt ons ook op weg om een goed gesprek op gang te brengen over waarden en
normen. Deze methode heeft het materiaal geschikt gemaakt voor groep 1-2,
groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In deze nieuwsbrief wordt Kind op Maandag
een vaste rubriek, zodat u weet welke verhalen er op school worden verteld.

Nieuws uit het team
We hebben gezamenlijk een goede start kunnen maken van het
nieuwe schooljaar. Het jaarthema van Fiers is dit jaar; ‘Samen
spraakmakend’. Spraakmakend betekent dat je “iets” doet waar
nog langer over door gepraat wordt. Dit thema spreekt ons wel
enorm aan, want wij willen onze kinderen en u graag inspireren en
wij willen ook graag geïnspireerd raken. Laten we het vooral
samen doen! Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe, waarin
we vooral samen spraakmakend zullen zijn op een positieve
manier!

Peutergym
Op een aantal vrijdagen wordt er extra peutergym door een vakleerkracht
gymnastiek gegeven. Deze lessen zijn voor peuters vanaf 2 jaar. We leren kinderen
van jongs af aan dat bewegen en sport ook plezier maken is. Daarnaast vinden we
goede bewegingslessen belangrijk, ook voor de allerjongste kinderen. Peutergym
is van 9.00 - 10.00 uur en start op 10 september 2021. Beweeg jij ook met ons
mee? Geef het door! Op C.b.s. de Slagkrooie.

PBS
Wij beginnen het jaar altijd met “de gouden weken”. Het zijn opstartweken
waarin we investeren in het pedagogische klimaat binnen de groep en school.
De eerste zes weken besteden wij aandacht aan de groepsvorming.
Het proces van groepsvorming begint elk jaar weer opnieuw. De leerlingen
verkennen elkaar, de leerkracht en de afspraken. We investeren hier goed in
door stil te staan bij onze afspraken en elkaar te leren kennen door
verschillende energizers en coöperatieve werkvormen. Een goede basis voor
een fijne sfeer.

Ouderochtend
Dit schooljaar zullen wij een start maken met het organiseren van
ouderochtenden bij ons op school. In de activiteitenkalender staan zes
ouderochtenden gepland, zowel op C.b.s. de Kiel als op C.b.s. de Slagkrooie. Het
is de bedoeling dat wij elkaar ontmoeten op één van de scholen. De eerste
ouderochtend is op C.b.s de Slagkrooie en zal gaan over ‘communicatie’.
De onderwerpen die volgen zullen gaan over bijv. schoolontwikkeling of een
actueel onderwerp, maar kan ook voor bepaalde groep geschikt zijn. U kunt in
de uitnodiging lezen of u het onderwerp interessant vindt en hierover van
gedachten wilt wisselen met elkaar. U kunt via Parro aangeven of u komt, lukt dit niet?
Wilt u mij dan een mailtje sturen als u komt petricia.hepping@fiers.nu . Het is 9 september van 08.30 uur tot +- 09.15
uur.

Ouder-Kind gesprekken
In alle groepen worden de ouder- kind – gesprekken gevoerd. Op maandag 27 september en dinsdag 28 september
worden de eerste gesprekken van het jaar georganiseerd. In deze eerste gesprekken staat u als ouder centraal om alle
voor u belangrijke zaken rond uw kind te vertellen aan de leerkracht. Zo krijgen we een goed beeld van hoe u uw kind
ervaart en ziet en welke verwachtingen en/of wensen er leven bij u en uw kind. Om het gesprek te vergemakkelijken,
krijgt u van te voren een vragenlijst die u kunt invullen en kunt bespreken met de leerkracht. In alle groepen worden
naast de ouders ook de kinderen uitgenodigd voor deze gesprekken. Het duurt nog even, maar wel belangrijk om
alvast op voorbereid te zijn. Ze komen eraan!

Fiers bal – Filmpjes en foto’s
We hebben verschillende foto’s en filmpjes ontvangen. De winnaar wordt volgende week bekend gemaakt en krijgt
een leuk prijsje!

Nieuws uit de groepen
Vandaag konden we oogsten! We hebben
aardappelen gerooid en tuinbonen geplukt!
Wat leuk en dat uit onze eigen moestuin!

We werken tot de herfstvakantie over het
thema 'Beroepen'.
Vandaag hadden we de opening! Ook hebben
we een nieuwe PBS kaart besproken. We gaan
ons de komende weken inzetten voor de
algemene regels. Dat kunnen onze toppers wel!

Wat was het weer een geslaagde informatiemiddag. Na een leuke speurtocht
hebben we genoten van heerlijke salades uit eigen moestuin!

