Woensdag 16 januari 2019

Afwezigheid collega IGVO
We hebben u al eerder geinformeerd over de afwezigheid van onze collega Kubra Aktas. Kubra
verzorgt de lessen Islamitisch GodsdienstOnderwijs (IGVO) in het kader van ons pilot-project Hallo
Wereld. Zoals het zich nu laat aanzien laat de gezondheidstoestand van Kubra het niet toe dat zij haar
werk weer kan oppakken. We vinden dat heel vervelend voor haar en wensen haar van harte
beterschap.
Er zijn in onze regio maar heel weinig leerkrachten die bevoegd zijn om de lessen IGVO te verzorgen.
Dat betekent dat wij in het kader van ons project Hallo Wereld af moeten stappen van de lessen-cyclus
zoals we die aan het begin van het schooljaar bedacht hadden.
We steken nu in op de mogelijkheid om een aantal gastlessen IGVO aan te bieden. Hierover zijn we in
gesprek met de organisatie die bemiddelt tussen scholen en IGVO-leerkrachten.
Zodra we hier meer over weten, zullen we u informeren
Gevonden voorwerpen
In de beneden hal is een groot aantal gevonden voorwerpen uitgestald. Graag verzoeken wij u een
dezer dagen even een kijkje te komen nemen of hier iets van uw kind(eren) bij ligt. Na woensdag 23
januari zullen we de dan nog over gebleven gevonden voorwerpen in de textielcontainer deponeren.
Komt u voor die tijd even kijken?
Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari doen we mee aan het landelijk Voorleesontbijt. Hiermee wordt het lezen
gepropageerd.
Dit jaar zijn ook de peuters van de peuterspeelzaal uitgenodigd. Dit in het kader van de vorming van
een IKC, een Integraal Kind Centrum. In eerdere nieuwsbrieven hebben we u hier al over geinformeerd.
Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-14 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren,
ontwikkelen en ontmoeten.
Onze school, Pippeloentje en SKZ hebben de intentie uitgesproken om op termijn tot zo’n IKC te
komen. Vorig jaar hebben er al bijeenkomsten plaatsgevonden met de medewerkers van deze partijen
en ook de Medezeggenschapsraad is betrokken geweest. Nu gaan we over tot een eerste praktische
invulling en zullen de peuters aanwezig zijn bij ons Voorleesontbijt.
Wij stellen ons veel voor van de samenwerking en zijn blij met deze eerste praktische invulling.
Belangrijke data
Januari
Woensdag 23
Voorleesontbijt
Maandag 28
19.30 vergadering Ouderraad

Februari
Vrijdag 1
Studiedag voor het team – de kinderen zijn vandaag vrij

Ontvangen van de gemeente Zwartewaterland:
Zwartewaterland organiseert Cursus positief opvoeden
Op 22 januari 2019 start de cursus positief opvoeden voor ouders van kinderen van o tot 12 jaar. De
cursus bestaat uit vier avonden en een slotavond en heeft tot doel om het opvoeden gemakkelijker te
maken en om kinderen op een positieve manier in hun ontwikkeling te stimuleren.
Cursusinformatie
Cursusdata zijn: 22 en 29 januari en 5 en 12 februari 2019 (19:30-21:30 uur) en de slotavond is op 12
maart. Cursusleidster is Aukje van de Arend, preventiemedewerker bij de gemeente Zwartewaterland. U
betaalt een eigen bijdrage van 15 euro.
Meer informatie
Meer informatie over de cursus op www.zwartewaterland.nl/positiefopvoeden
Aanmelden kan via l.vandenberg@zwartewaterland.nl

