Oudernieuwsbrief februari 2017
SO Het Mozaïek Onderbouw
Speenkruidpad 2, 7601 CT Almelo
School van :

AGENDA:
Februari:
07-02: Koffieochtend van 08.30 uur tot 10.00 uur o.l.v. Grietje Faber
08-02: Kind woensdag
17-02: Verkleedmiddag op school
20-02 t/m 24-02: Voorjaarsvakantie
Week 11: Oudergesprekken
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 1/2 a/b en c,
Dit is de nieuwsbrief van februari 2017. De nieuwsbrief staat ook op onze website. Tips en ideeën voor deze
nieuwsbrief zijn van harte welkom op het volgende mailadres, judy.broekhuis@attendiz.nl
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u van de leerkracht bijna dagelijks informatie uit de groep via Klasbord.
Indien u zich hiervoor nog niet hebt aangemeld, kunt u hierover contact opnemen met de leerkracht. Ook op
Facebook (SO Het Mozaiek onderbouw) plaatsen wij regelmatig leuke berichten over het reilen en zeilen bij
ons op school.
PEP (Positieve Educatieve Psychologie)
Positieve communicatie
Zoals jullie weten zijn wij dit schooljaar gestart met het PEP-programma. In en om de groepen zijn we druk
bezig om uiting te geven aan onze eerste leefregel: “Plezier, dat vind je hier”. Op de fotoborden hangen weer
nieuwe plezier-foto’s en in de klas wordt de leefregel regelmatig met de kinderen besproken. Wij willen ons
richten op een positief (leer)klimaat waarin welbevinden en betrokkenheid van de kinderen centraal staan.
Kinderen die goed in hun vel zitten en geboeid zijn door het onderwijsaanbod, zullen beter tot ontwikkeling
komen en dus betere prestaties gaan leveren. Hier gaan we met z’n allen voor! Ook in onze (dagelijkse)
communicatie naar ouders gaan we meer en meer de nadruk leggen op de talenten én de krachten van uw
kind. Ouders die hun kinderen zelf brengen en of ophalen vragen regelmatig even op het plein aan de juf hoe
de dag is verlopen. Tijdens deze gesprekken gaan wij de focus leggen op al die momenten en activiteiten die
voor uw kind goed zijn verlopen. Hebben er zich incidenten voorgedaan die u echt moet weten dan zal de juf
altijd telefonisch of per mail contact met u opnemen.
Ieder kind op deze school heeft een eigen Ontwikkelingsperspectief (OPP). In de bouwstenen voor dit OPP
beschrijven wij o.a. de beschermende en belemmerende factoren én de specifieke onderwijsbehoeften van
uw kind waaraan wij iedere dag werken. Drie keer per jaar passen wij het OPP van uw kind aan en wordt dit
met u besproken tijdens het 20-minutengesprek. Indien u eerder dan de geplande 20-minutengesprekken
over het OPP van uw kind wilt spreken dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij de leerkracht of het
Schoolondersteuningsteam.
Koffieochtend op 07-02
De koffieochtend in januari is slechts door 2 ouders bezocht. Dit vinden we erg jammer want Grietje Faber
plant deze ochtenden structureel in. We hopen dat er deze keer meer ouders gebruik zullen maken van de
koffieochtend. Mocht de opkomst wederom zo laag zijn dan zijn we helaas genoodzaakt om dit aanbod voor
ouders te schrappen.
Schoolfotograaf
Deze week heeft u via de groepsleiding een inlogcode ontvangen waarmee u de schoolfoto’s van uw kind
kunt nabestellen. Indien u binnen 10 dagen de foto’s nabesteld, krijgt u de groepsfoto gratis.

Oudergesprekken
In week 11 wordt u uitgenodigd voor het tweede 20-minutengesprek. U krijgt hiervoor z.s.m. een uitnodiging
via de leerkracht. Het is ook mogelijk om op een avond het gesprek te plannen.
Van onze schoolmaatschappelijk deskundige:
Bij deze stuur ik u de berichten van de komende activiteiten voor jonge mantelzorgers! Heeft u zelf kinderen
van wie u denkt dat zij baat zouden kunnen hebben bij ontspanning, ontmoeting en uitwisseling met
leeftijdsgenoten, die ook jonge mantelzorger zijn? Meld hen dan aan voor één van onderstaande activiteiten.
Aanmelden kan via jongemantelzorgers@siztwente.nlof bel naar 085-7731720 mocht u eventuele vragen
hebben over de mogelijkheden. Meer informatieis ook te vinden opwww.siztwente-jmz.com.
18-02: Wedstrijd FC Twente – SC Heernveen
25-02: Theatervoorstelling Barbaartje
Maart: Brussencurus 9-12 jaar
Overzicht Cursusaanbod in 2017





Piep en de schatkist; 4-8 jaar (deze wordt aangeboden voor deelnemers uit Borne, Oldenzaal,
Tubbergen, Dinkelland, Enschede en de Hof van Twente).
Kind van cursus; 9-12 & 12-15 jr (verwacht in '17 – meer informatie volgt)
Brussencursus; 9-12 & 12-15 jaar (voor deelnemers uit alle gemeenten in ons werkgebied)
JMZ-cursus; 9-12, 12-15 & 16-21 jaar (voor deelnemers uit alle gemeenten in ons werkgebied)

…door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

so-onderbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

judy.broekhuis@attendiz.nl

