Juni 2017
Agenda
2 juni
6 juni
6 t/m 16 juni
12 t/m 15 juni
22 juni
23 juni
11 juli

OB vrije dag groep 1 en 2; Ouderfeest !!
Excursie groep 4: Korren op het strand
Toets weken Leerling Volg Systeem
Avondvierdaagse
Excursie groep 8: Expo Noordwijk
MR aanvang: 20.00 uur
BOS dag groep 1/2 en 8
STUDIEDAG: alle kinderen zijn vrij !!!

Hallo allemaal
Allereerst: dank voor de superbetrokkenheid getoond voor, tijdens en na de
informatieavond t.a.v. de voorgenomen fusie van de Sokkerwei en de JvS.
Via de mail zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.
De schoolreisjes naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen en dierentuinen in
Rhenen en Rotterdam zijn allemaal goed verlopen en zeer geslaagd
geweest. Groep 8 is nu drie dagen op kamp in Spaarnwoude en ze hebben
in elk geval het weer goed mee. ;-)
De uitslag van de IEP Eindtoets in groep 8 was 80,1. Dit is ruim boven het
Landelijk Gemiddelde (78,3). Alle kinderen hebben conform het
schooladvies inmiddels een plek gekregen op de VO school van hun keuze.
Komende weken zijn de halfjaarlijkse Leerling Volg Systeem toetsen
ingepland. Daarom een dringend verzoek: plan geen afspraken voor
tandarts, orthodontist of dokter in de ochtend! Uw kind vindt het vast niet zo
prettig als het alleen een toets moet maken achteraf.
Komende maand staan weer een aantal leuke activiteiten op het
programma. Te beginnen bij a.s. vrijdag: het Ouderfeest!!
Hopelijk zijn de weergoden ook in een goede stemming halverwege de
komende maand: dan lopen er weer heel veel JvS kinderen mee met de
A4D. Veel plezier weer allemaal met de Avondvierdaagse!
Kijk ook weer even op onze website onder de kop “groepen”. Daar staan
vast weer heel veel laatste nieuwtjes met foto’s.
Carla

Len Voebel (1A), Yannick Snijders (1B) en Mendel van Campo (1A)
komen in juni bij ons op school. Veel plezier!

in juni
Len Voebel, Yannick Snijders, Mendel van Campo, Mik Jongbloed, Sjors
Voebel, Noah Bakker, Thomas Nugteren, Lisa Haringman, Isa Verzijde, Melle
Lameijer, Jesper Toepoel, Jair Maas, Mathé Meijer, Bas Gischler, Max Kaaijk,
Lotte Wassenaar en Sven Witjes.
Juf Ellen en juf Susan zijn ook jarig in juni.
Allemaal een hele fijne verjaardag!

Heeft u al een inschrijfformulier voor uw jongere kind opgehaald? Kom even
langs voor een inschrijfformulier bij Carla.

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad
Even voorstellen
Sinds mei ben ik lid van de MR en daarom stel ik me graag even aan jullie voor.
Mijn naam is Fiona Arens en ik heb samen met Oscar Schermer twee hele leuke zoons: Jesse (4)
en Roar (2). Jesse zit sinds december 2016 in groep 1B, een hele nieuwe fase voor ons allemaal!
In mijn functie als adjunct-directeur van Omroep MAX, houd ik me met veel plezier bezig met
beleid en strategie van deze mooie publieke omroep.
Ik vind het leuk om als lid van de MR ook mee te kunnen denken over het beleid van de JvS en
vind het goed dat er zo'n directe schakel is tussen ouders, leerkrachten en directie.
Als jullie vragen, tips of ideeën hebben, dan hoor ik het graag!
Met vriendelijke groet,
Fiona Arens

Voor- en naschoolse opvang
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.
(www.fortekinderopvang.nl )
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:
0251 - 658058

Vakantie rooster 2017-2018
Herfst
23 t/m 27 oktober 2017
Kerst 25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
Voorjaar
26 febr. t/m 2 mrt. 2018
Mei
27 apr. t/m 11 mei 2018
Pinksteren
21 mei 2018
Zomer
23 juli t/m 2 sept. 2018

Waarom praten zo belangrijk is
Wanneer we met onze kinderen praten, leren we ze hoe je moet praten, luisteren en communiceren met
anderen. Je kind die je iets laat zien dat hij of zij heeft gemaakt, een vraag stelt of over hun dag vertelt: deze
kleine gesprekjes zijn allemaal leermomenten voor je kind.
Voor baby’s kan elk geluid een manier zijn om met ze te communiceren. Praat, zing en kir zoveel mogelijk
tegen ze. Benoem dingen om hun heen als je praat. Hiermee leren ze hoe je welke woorden bij de dingen
horen.
Als ze ouder worden beginnen kinderen dingen zelf te benoemen. Ze wijzen iets aan en zeggen
bijvoorbeeld: ‘auto’. Dan kun je antwoorden: ‘Ja, dat is een rode auto’. Zo laat je ze weten dat ze het goed
hebben, geef je ze een nieuw woord en zet je het samen in een makkelijke zin voor ze.
Peuters en kleuters stellen veel vragen. Ze beginnen hun eigen woorden te verkennen en zullen je vragen
stellen over dingen die ze niet begrijpen of die ze ongerust maakt.
Wanneer kinderen naar je toe komen en een vraag stellen, stop dan even met wat je aan het doen was.
Geef ze aandacht en luister naar wat ze te zeggen hebben. Je kunt ook aan ze vragen wat ze denken of
vinden. Wanneer je tegen je kinderen praat draagt dit ook bij aan de relatie tussen jou en je kind. Kinderen
voelen zich dan vrijer en veiliger om met je te praten. En dit is belangrijk bij het opgroeien.
De vijf basisprincipes van Positief Opvoeden
Het onderwerp hierboven: 'Samen praten' is zeker een leuk onderwerp van gesprek!
Het heeft te maken met het tweede basisprincipe van Positief Opvoeden: Laten leren door positieve
ondersteuning. Wil je hier meer over weten, kijk dan op www.positiefopvoeden.nl.
Mocht u vragen over het opvoeden en opgroeien van uw zoon of dochter dan kunt u een afspraak maken bij
GGD jeugdverpleegkundige Simone Ligthart, om de week aanwezig op school vanaf 14.30 uur (IB kamer).

