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Kinderen van groepen 5 t/m 8 zelf naar de klas
Graag wil ik u eraan herinneren dat de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zelfstandig naar de
klassen dienen te gaan. U kunt bij de ingang van de school afscheid nemen van uw kind.
Wij constateren de laatste tijd dat een aantal ouders van deze groepen toch weer structureel
meeloopt tot aan of in de klas. Dit komt de zelfstandigheid van de kinderen en de rustige dagstart in
de school niet ten goede.
Mocht het noodzakelijk zijn iets aan de leerkracht door te geven, dan kunt u uiteraard nog even
meelopen naar de klas of dit melden aan Jolanda of Rutger.

Donderdag 20 december
Donderdag 20 december a.s. staat in het teken van kerst. De informatie hieromtrent volgt later. Wel
lijkt het ons handig u al mede te delen dat de kinderen deze dag om 12.00 uur uit zijn, en om 17.50
uur weer worden verwacht voor het kerstdiner. Maar….. we gaan eerst woensdag 5 december a.s.
Sinterklaas vieren!

Rondje vertrouwenspersonen
Vorige week vrijdag zijn juf Trees en meester Erik, de vertrouwenspersonen bij ons op school, langs
de groepen 5 t/m 8 geweest. Tijdens dit bezoek is met name het thema “pesten” aan bod gekomen.
Allereerst hebben de kinderen een filmpje over pesten gezien, en zijn daarna hierover in gesprek
gegaan. Het doel is dat de kinderen zich veilig voelen op school. We hebben ze ook geattendeerd op
de brievenbus, en vermeld dat hun “post”vertrouwelijk wordt behandeld.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de schoolgids.

Voorleeswedstrijd
Vandaag heeft de finale van de voorleeswedstrijd plaatsgevonden. Nadat er voorrondes hadden
plaatsgevonden in de groepen 5 t/m 8, gingen de nummers één en twee van elke klas door naar de
finale. De finalisten waren erg aan elkaar gewaagd en de jury had het ook erg moeilijk!
Uiteindelijk zijn Ilse Tas ( van groep 5 en 6) en Dagmar Jongman (van groep 7 en 8) de winnaars
geworden. Ilse en Dagmar van harte gefeliciteerd!
Dagmar Jongman zal De Terp vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van de Weesper
basisscholen, die begin volgend jaar zal plaatsvinden. Zet ‘m op Dagmar!

TSO Nieuws
Even voorstellen: TSO vrijwilligersteam 2018-2019

Van links naar rechts:
Bovenste rij: Sandra Terweij groep 3, Jolanda Visscher groep ½ B, Ellen Linthorst inval, Jose de Ruiter
groep ½ A en Amany Maged Welson groep 4
Onderste rij: Susan Sluijk groep 5, Sylvia de Jongh groep 6, Mirjam van Galen Last coördinator en
Martina van Beek.
Niet op foto: Monique Havekotte inval, Jonna van Galen Last inval, Charissa van Zuijlen maandag
groep 6 en dinsdag groep 7/8, Bianca van Zuijlen maandag en dinsdag groep 7/8.
Mocht u dit leuke, gezellige team willen versterken, neem dan gerust contact met ons op!
Aanmelden TSO
Vaak krijgen wij de vraag of men een kind voor de TSO moet aanmelden middels een contract.
Het antwoord is nee. De TSO staat los van de BSO. Voor de TSO meldt u uw kind aan via TSO online
op kmnkindenco.nl . Uw kind kan vast maar ook incidenteel overblijven.
Spelletjes
Daar het weer wat minder wordt en wij minder naar buiten kunnen, hebben wij twee spelletjes
aangeschaft per groep. Ook heeft elke groep mooie stiften gekregen. De kinderen hebben hier al fijn
mee gespeeld!
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag,
Dit kan per mail tso@deterpweesp.nl of telefoon 0644435092
Met groetjes, Namens het TSO Team
Mirjam van Galen Last, coördinator

CJG: Vraag van de maand december
“ Hoe stel ik op een liefdevolle manier grenzen aan het gedrag van mijn kind?"
Op www.cjgweesp.nl vindt u antwoorden en veel praktische tips!

Belangrijke data komende periode:
● 5 december: sinterklaasfeest
● 20 december: kerstviering en kerstdiner; alle kinderen om 12.00 uur uit
● 24 december: kerstvakantie

