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16 - 27 januari
6 - 7 februari
12 februari
15 februari
16 februari
17 februari
20-24 februari

2016-2017

activiteit
CITO weken ( toetsafname)
Rapportage avonden / rapport mee
Kindergezinsdienst in Vrouwenparochie (zondag)
GDO studiedag ( woensdag alle groepen vrij)
Voorlees theemiddag donderdagmiddag
Continurooster i.v.m. voorjaarvakantie
Voorjaarvakantie

Geachte ouders,
Voorleesmiddag.
Op de kalender staan voorleesdagen vermeld, deze gaan niet door. In plaats daarvan organiseren we in
samenwerking met de OBC een “voorlees theemiddag” op donderdagmiddag 16 februari van 14.30 uur tot 15.15
uur. OBC-ouders worden gevraagd voor het zetten van de thee en het verzorgen van de koekjes.
Via deze nieuwsbrief vragen we pakes en beppen, vaders en moeders, ooms en tantes, buren en oppassers voor
deze voorleesactiviteit. Opgave graag bij juffen of meester of via de mail: swsdesyl@cbog2.nl
GROTE tablets en nog een investering.
We maken een grote sprong in gebruiksgemak en mogelijkheden
door de overschakeling van de 7 inch naar de 10 inch tablets. De
kinderen kunnen er meer programma’s op draaien en het
bedieningsgemak en de snelheid zijn een stuk beter dan de oude 7inch. De laatste versie is bij SNAPPET aangeschaft en die is m.n.
sneller en voorzien van touchscreen en een toetsenbord met een
touchpad.
De kinderen zijn erg tevreden over de nieuwe aanschaf en de
leerkrachten ook. De kinderen van groep 4 hebben nu ook de
beschikking over deze tablets zodat we minder hoeven te schuiven
met een rooster voor de “oude” pc’s.
Een schoolkeuken!
In de bestuurlijke begroting is voor de SWS de Syl een investering
opgenomen voor de aanschaf en inrichting van een schoolkeuken.
Dorpsbelang heeft aangeven ook een bijdrage hieraan te willen
leveren. De financiën zijn nu beschikbaar dus kunnen we plannen
gaan maken over ruimte, doelen, inrichting en gebruik.
We houden u op de hoogte.

Rapporten besprekingen/10 minuten gesprekjes.
De CITO toetsen worden weer afgenomen en verwerkt. Na de verwerking krijgt u een uitnodiging voor het 10minutengesprekje. Maandag 6 en dinsdag 7 februari wordt u uitgenodigd voor deze rapporten bespreking.
Intekenroosters of ander soortige planningen verschijnen tegen die tijd weer op de ramen en deuren. De
rapporten worden na het gesprek aan de ouders meegegeven
NB! In sommige gevallen kan de leerkracht wellicht een andere avond voorstellen.
Waterpokken.
In groep 1-2 zijn kinderen met waterpokken en dat roept soms vragen op. Aan het eind van deze brief vindt u
informatie over dit onderwerp. De informatie komt vanuit het RIVM.
Luizenvrij
Na de vakantie zijn de kinderen weer gecontroleerd en kunnen we de school weer luizenvrij verklaren! Her en
der is een (oude) neet gezien, dus opletten blijft nodig.
Update Fam. De Jong.
Het gaat uitstekend met Niels. Inmiddels is hij van al het gips verlost en is helemaal mobiel. Buitenshuis loopt hij
nog met krukken, maar hij loopt bijna weer normaal. Verder heeft hij lichamelijk geen klachten, het aantal kilo’s
loopt weer gestaag op. Sinds maandag gaat hij 's morgens naar school. Dit ging Niels te langzaam, dus heeft hij
gevraagd of hij de hele dag naar school kon: vanaf donderdag is dit mogelijk gemaakt. Tussendoor heeft hij dan
diverse therapie sessies.
GDO info
Tijdens de informatie avonden bij de start van het schooljaar is verteld dat we een start gaan maken met Groeps
Dynamisch Onderwijs (GDO). Dit jaar volgt het team in samenwerking met twee andere scholen een cursus en
krijgen we begeleiding. Het onderdeel de “Sociaal Sterke Groep” staat centraal dit jaar. In kinderbewoordingen
spreken we van “BETER OMGAAN MET ELKAAR”. Wellicht hebben uw kind(eren) er thuis iets over verteld.
Om u eveneens op de hoogte te houden van de schoolontwikkelingen op dit punt lijkt het ons goed om alvast te
starten met het toelichten van het eerste onderdeel van het Groeps Dynamisch werken.
Om te beginnen staat Groeps Dynamisch Onderwijs voor de volgende uitgangspunten:
 sterk team
 sociaal sterke groep
 full speed leren
Voor dit schooljaar richten we ons op de Sociaal Sterke Groep, in kinderbewoordingen spreken we van “BETER
OMGAAN MET ELKAAR”.
Ruzie maken is niet erg. Als een kind ook maar weet hoe het een ruzie oplost. “Beter omgaan met ruzies” leert
kinderen wat ze moeten en kunnen doen bij ruzie. Op de scholen waar deze GDO aanpak wordt gehanteerd,
zien we een daling van 80% van het ruziegedrag op de speelplaats. Wat overblijft, zijn de normale ruzies waar
kinderen van leren en die niet uit de hand lopen.
We starten de komende periode met het onderdeel “Beter omgaan met ruzies”. Beter omgaan met ruzies start
op het plein. Als de leerkrachten en leerlingen “Beter omgaan met ruzies” op de speelplaats goed kunnen
uitvoeren, dan gaan ze ook afspreken hoe ze dit in de klas gaan doen. Deze regels zijn op onze school ook van
toepassing in de groep.
Voordat “Beter omgaan met ruzies” wordt ingevoerd op school hebben alle kinderen en leerkrachten geoefend
met de nieuwe gedragsregels. Uw kind leert de komende de regels, die we in een volgende nieuwsbrief
inhoudelijk wat uitvoeriger toelichten.
Er zijn drie hoofdregels.
1. De rode hoofdregel: deze regel gaat over prettig om gaan met elkaar

2.
3.

De blauwe hoofdregel: deze regel gaat over de afspraken en regels die er zijn bij
“beter omgaan met ruzies”
De groene hoofdregel: deze regel gaat over de bijdrage die kinderen levert om de goede omgang met
elkaar te verbeteren

Deze regels hangen in de klas en in de school. Daardoor kan de leerkracht de kinderen helpen als ze er een
vergeten zijn.

De conflictleerkracht ( Juf Jeannette).
De conflictleerkracht is een meester of juf, die als taak heeft om te zorgen dat “Beter omgaan met ruzies” door
iedereen goed uitgevoerd wordt en dat er met kinderen die vaak ruzie hebben op de speelplaats wordt gepraat.
De conflictleerkracht lost dus nauwelijks ruzies op, dit doen de leerkrachten op de speelplaats.
Een van de taken van de conflictleerkracht is het lezen van het logboekje. De leerkrachten moeten n.l. ruzies
noteren in een logboekje zodat ruziepatronen zichtbaar worden. De conflictleerkracht spoort deze patronen op
en kan de kinderen wijzen op opvallend gedrag:
 veel welles-nietes-gedrag
 veel scheld-gedrag
 veel ruzie-gedrag
De conflictleerkracht praat met kinderen die in het logboekje opvallen en helpt hen om dit te veranderen. Dit
noemen we een patroon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info over waterpokken.
Wat is waterpokken?
Waterpokken is een besmettelijke vlekjesziekte. Mensen krijgen waterpokken door een virus. De meeste
mensen krijgen als kind waterpokken. Het is meestal een onschuldige kinderziekte.
Wat zijn de klachten bij waterpokken?
Meestal begint waterpokken met koorts en niet lekker voelen. Andere klachten zijn:








Na 1 of 2 dagen ontstaan op de huid kleine rode bultjes.
De bultjes worden blaasjes die erg kunnen jeuken.
De blaasjes worden korstjes.
De blaasjes kunnen op het hele lichaam zitten.
Ze zitten vooral op het lijf, het gezicht en tussen de haren.
Soms zitten de blaasjes ook in de mond. Dit kan erg pijnlijk zijn.
De klachten duren ongeveer tien dagen.
Het virus kan op oudere leeftijd soms weer actief worden. Het kan dan gordelroos veroorzaken.

Hoe kunt u waterpokken krijgen?
Het virus zit in de keel en neus van iemand die besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine
druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.
Het virus zit ook in het vocht dat in de blaasjes zit. Waterpokken zijn heel besmettelijk:
-Al 2 dagen voordat de rode bultjes te zien zijn op de huid
- totdat de meeste blaasjes een korstje hebben.

De tijd tussen besmet raken en ziek worden is ongeveer 10 dagen tot 3 weken.

Wie kan waterpokken krijgen?
Sommige mensen kunnen erger ziek worden van waterpokken:



pasgeborenen van moeders die zelf waterpokken doormaken vlak voor of na de bevalling
mensen die minder afweer hebben
vrouwen die zwanger zijn



Deze mensen kunnen beter uit de buurt blijven van iemand met waterpokken. Dat is alleen nodig als ze nog
geen waterpokken hebben gehad. Bijna alle volwassenen in Nederland hebben ooit waterpokken gehad
(95%). Mensen die al waterpokken hebben gehad, kunnen de ziekte niet meer krijgen.
Loopt u extra risico en heeft u contact gehad met iemand met waterpokken? Bel dan uw huisarts.
Wat kunt u doen om waterpokken te voorkomen?
Het is moeilijk om waterpokken te voorkomen. Iemand is al besmettelijk voordat hij klachten heeft.

Wat kunt u wel doen?






Het beste is om bij het hoesten en niezen een papieren zakdoekje te gebruiken.
Heeft u geen papieren zakdoekje bij de hand? Houd dan uw hand voor de neus en mond. U kunt ook in de
plooi van de elleboog hoesten en niezen.
Gooi het zakdoekje na gebruik weg.
Leer kinderen ook netjes te hoesten en te niezen.
Was regelmatig de handen met zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui.

Is waterpokken te behandelen?
Behandeling door een arts is meestal niet nodig. De ziekte geneest zonder medicijnen. Er zijn middeltjes die de
jeuk minder kunnen maken. Verder is het belangrijk om niet aan de blaasjes te krabben. Aan blaasjes krabben
kan zorgen voor ontstoken wondjes. Houd daarom de nagels kort.

Kan iemand met waterpokken naar een kindercentrum, school, werk of zwembad?
Voelt iemand zich goed? Dan kan hij gewoon naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school of werk. Iemand
is al besmettelijk voordat er klachten zijn. Thuisblijven helpt niet om waterpokken te voorkomen. Heeft uw kind
waterpokken? Vertel het dan aan de leiding of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders
informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van waterpokken bij hun kind.
Kinderen met waterpokken kunnen beter niet zwemmen tot de blaasjes goed ingedroogd zijn. Het warme
zwemwater kan de jeuk erger maken. Ook kunnen de wondjes van de waterpokken na zwemmen gaan
ontsteken.
Heeft u nog vragen?
Stel uw vragen aan de huisarts of bel met de GGD-afdeling Infectieziekten.

