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23 September 2022

Vrije Basisschool De Regenboog
Kinderopvang Wonderboom

Weekspreuk
Ik mag mijzelf nu toebehoren
En stralend innerlijk licht verbreiden
In de duisternis van ruimte en van tijd.
De natuur van mijn wezen dwingt tot slapen,
De zielendiepten moeten waken,
En wakend de gloed van de zon
In het koude rijzen van de winter dragen.

Rudolf Steiner
Beste ouders

Je staat tijdens de
kleuter-pauze bij de
deur van de
kleutergang om o.a.
te regelen dat er niet
te veel kinderen
tegelijk naar de wc
gaan en kinderen te
helpen met bv een
schone broek.
De kleuters spelen
buiten van 11.15 tot
12.15, er is
pauzewacht nodig op
ma, di, do en vr
Bij interesse
Mar Verleg
Bieb ouder(s)
gezocht!
Wij zoeken ouders die
graag een uurtje in de
week de bieb
bemannen
Tijden
08.30-10.0
Woensda
Andere dagen zijn ook
welkom
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Info bij Bettina Garcia

Terugblik afgelopen week - Wonderboom
De leiding van de peutergroep en peuterklassen had deze week nascholing
over Vroegschoolse Educatie, onder leiding van Loïs Eigenraam, van de
Begeleidingsdienst Vrije Scholen.
We hebben gesproken over tafelspellen, de manier van uitleggen van woorden
(hoe beeld je zo uit dat de betekening duidelijk wordt voor het jonge kind) en
de verwerking (het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om zelf
het verhaal na te spelen met materialen en de woorden te verinnerlijken.
Daarnaast hebben we lang gesproken over de ontwikkeling van het spel met
blokken/ treinen/ autootjes/ doekjes, en de manier waarop je een kind
(wanneer nodig!) op een jne, gezonde manier kunt helpen een volgende
ontwikkelingsstap te zetten.
Het was een zeer inspirerende middag.
Mar Verleg

Algemene ouderavond / ouderatelier
Afgelopen woensdag hebben we een algemene ouderavond gehad.
Hierin hebben we de 7-jaren fasen van de mens besproken. Dit hebben we gekoppeld aan
de school en het lesgeven in de klas. Onze school bestaat 37 jaar. Samen hebben we
gesproken over wat de school in deze fase nodig had.
Het was een inspirerende avond. Aangezien Clarine Campagne ziek was, hadden we Lara
Werps bereid gevonden om te komen.
Lara zal de komende periode op school aan de slag gaan met een ouderatelier. Hier zullen
opvoedkundige vraagstukken vanuit het antroposo sche mensbeeld besproken worden in
combinatie met een kunstzinnige verwerking.
Binnenkort volgt meer informatie over de inhoud en de hoe u kunt deelnemen aan deze 6
bijeenkomsten. Losse bijeenkomsten zijn niet mogelijk. Het ouderatelier is voor ouders
van de Wonderboom en De Regenboog. Er is plek voor maximaal 15 personen. Indien er
plek over is, kunnen ook ouders van vrijeschool Brabant en Peelland zich aanmelden.

Ouderavond - Wonderboom
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De ouderavond van volgende week bij de Winterkoninkjes en de Goudhaantjes is
afgezegd en wordt uitgesteld naar een nieuwe datum. Informatie volgt

Wonderboom
Vorige week was de "dag van de pedagogisch
medewerker".
De mensen van de oudercommissie hadden heerlijk gebak
laten bezorgen bij de Wonderboom, om de PM-ers te
bedanken voor hun inzet. Ik vind het hartverwarmend de
betrokkenheid van de ouders te zien.

Ziekmelden en verlofaanvragen school
Verduurzaming van het gebouw
Ook een school en de Wonderboom hebben
te maken met hoge energierekeningen.
De komende jaren vinden er gefaseerd
verschillende aanpassingen plaats.
Komend schooljaar wordt het dak
gecontroleerd zodat we zonnepanelen
kunnen plaatsen. De buitenmuren worden
geïsoleerd en er komt let-verlichting. Het
wordt een traject van 3á4 jaar. Tevens ligt er
een aanvraag om een gasvrije school te
creëren.
Voor nu vragen we u met klem om ons
gebouw hetzelfde te benaderen als uw huis.
Sluit de deuren, ramen enz. Vaak staat de
verwarming volop aan en blijven de deuren
open staan. Als we daar allemaal op letten
scheelt dat weer in de kosten.

Wanneer je een ziekmelding wilt doorgeven
dan kun je dit via de Parro app doen.
Zo krijgt de leerkracht aan het begin van de
dag ook direct te zien we er waarom
afwezig is.
Wanneer je de app opent krijg je een
overzicht van de klas(sen) en kind(eren).
Daaronder zie je ‘ Acties’ en weer
daaronder ‘ Absentie melden’ .
Kies ‘ Absentie melden’ —> er volgt
eventueel een keus om welk kind het gaat
—> Er wordt gevraagd naar de reden voor
afwezigheid —> Wanneer —> Toelichting
—> verstuur.
Wil je een verlofaanvraag doen, dus gaat je
kind buiten de vrije dagen of vakanties niet
naar school, dan kun je hier een aanvraag
voor indienen bij de directie. Dit kan enkel
door het formulier in te vullen en te mailen
naar de administratie.
Dit is de enige route. De aanvraag wordt
beoordeeld en goed- of afgekeurd. Je
ontvangt per mail bericht hierover

Agenda

Agenda

29-09
Michaelsfeest

05-10
Studiedag
kleuterbouw
21-10
Studiedag
kleuterbouw
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22/30-10
Herfstvakantie

