Leus van de maand
“Niet zoveel letten op elkaar.” Een mooie leus. Als je steeds op anderen let, heb je zelf geen
tijd meer om te spelen, te leren en te luisteren. Altijd maar commentaar hebben op de
ander is gewoon niet leuk. Wees positief. Geef complimenten. Doe aardig. Dat maakt het
op school en thuis veel gezelliger. Let dus vooral op je eigen gedrag.
Deze weken hebben we in de groepen extra aandacht voor deze leus. Het helpt ons als u
ook thuis dit onderwerp bespreekt. Én het is handig als wij volwassenen het goede
voorbeeld geven. Kinderen leren vooral van voorbeelden.
Bouw van de school
De bouwvakkers zijn volop aan het metselen. Wij zijn erg tevreden over de gekozen steen.
De kleur en vorm past bij de omgeving, wij vinden de steen niet te druk, eerder sjiek en
passend bij de uitstraling van ons nieuwe gebouw. Goed gelukt.
Ondertussen wordt ons verlangen om te verhuizen naar het nieuwe gebouw steeds groter.
We klagen niet, maar het gebouw waar we nu in zitten is versleten. Het is niet anders. We
verheugen ons op betere tijden. Samen met de dagopvang, de buitenschoolse opvang en
de speelleergroepen. IKC Prins Maurits: kinderen eerst, samen verder!
Rapporten, 10-minutengesprekken en doelengesprekken
Voor de leerlingen van groep 8 (en hun ouders) is duidelijk welk advies wij geven voor de
keuze van het voortgezet onderwijs. Het is een mooie lijst geworden: 5x VMBO, 11x MAVO,
3x HAVO en 3x VWO. Het is aan ouders om te bepalen of zij ons advies overnemen.
De doelengesprekken in groep 6, 7 en 8 helpen ouders en leerlingen vroegtijdig te werken
naar een eindniveau. En dat levert mooie gesprekken op en vooral het besef bij ouders en
leerlingen dat er hard gewerkt moet worden om je doel te halen.
De rapporten geven een beeld van de ontwikkeling van uw kind. We maken de vergelijking
met wat kinderen in Nederland moeten kunnen en kennen. En de verwachtingen liggen
hoog. Leren is hard werken, veel oefenen en doorzetten. En dat is niet altijd leuk. Maar als
het kinderen weer lukt een volgende som te kunnen maken, dan is dat goed! “Ga zo door”,
zeggen we dan!
Agenda
- 03/04 studiedag voor alle medewerkers van Sinne
- 12/04 koningsspelen
- 18/04 paasviering
- 19/04 t/m 03/05 meivakantie
- week 19 themaweek vrijheid en bevrijding
- week 21 informatiebulletin nr. 03-2019
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