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Elke eerste week van een nieuwe maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over
onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand januari (voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
20 januari: kleuter vrije vrijdag
Let op: maandag 13 februari is er een teamwerkdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Sociale veiligheid
Goed gedaan!
Wij werken op school met de methode “Goed Gedaan!” en deze lessen hebben alles te maken met de
sociaal emotionele ontwikkeling.
De methode besteedt aandacht aan inzichten en vaardigheden voor goed (wereld) burgerschap.
Er zijn 16 lessen per jaargroep, met dezelfde onderwerpen voor groep 1 t/m 8. De lessen zijn steeds
afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Schoolbreed worden dezelfde woorden en termen gebruikt.
De volgende lessen hebben we de afgelopen periode behandeld in de klas:
Les 1 Wennen
Les 2 Samen één groep
Les 3 Grapje, plagen, pesten
Les 4 Opkomen voor jezelf
Les 5 Blij met jezelf
Les 6 Samen spelen en werken

Hier treft u per groep een website aan waarmee u terecht komt bij de ouderbrieven die bij de lessen horen.
U weet dan waar we het over gehad hebben in een les en ook staan er tips voor u als ouder. Daarnaast ziet
u ook de Zo-doe-ik-dat kaarten die wij op school zichtbaar ophangen en die wij toepassen binnen de school.
Groep 1/2 http://www.malmberg.nl/Malmberg/Ouderbrieven-groep-1.htm
Groep 3 http://www.malmberg.nl/Malmberg/Ouderbrieven-groep-3.htm
Groep 4 http://www.malmberg.nl/Malmberg/Ouderbrieven-groep-4.htm
Groep 5 http://www.malmberg.nl/Malmberg/Ouderbrieven-groep-5.htm
Groep 6 http://www.malmberg.nl/Malmberg/Ouderbrieven-groep-6.htm
Groep 7 http://www.malmberg.nl/Malmberg/Ouderbrieven-groep-7.htm
Groep 8 http://www.malmberg.nl/Malmberg/Ouderbrieven-groep-8.htm

Gezocht extra handen tijdens de TSO
Zoals u weet blijven veel kinderen over (=de tussen schoolse opvang TSO). Wij hebben een groot team die
dit verzorgt. Maar wij zoeken nog mensen voor de invalpool. Mochten er mensen van het huidige team
niet kunnen vanwege ziekte of een andere verplichting dan hebben we invallers achter de hand dankzij
deze invalpool. Lijkt het u leuk om dit te doen dan kunt u zich aanmelden via Marion Hurkmans
( coördinator TSO) mhurkmans@mikz.nl. Zij neemt dan contact met u op om u alle informatie te geven en
om samen te kijken naar de mogelijkheden om in te vallen.

Zwemtoernooi in de voorjaarsvakantie
Op vrijdag 3 maart 2017 is het jaarlijkse schoolzwemtoernooi.
Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

