Nieuwsbrief oktober 2021
Beste ouders en verzorgers,

Belangrijke data
komende periode:
*SportweEK voor
alle groepen onder
schooltijd: 21 en 22
oktober

Met het verschijnen van deze nieuwsbrief zit de eerste periode tot aan de
herfstvakantie erop. De laatste weken is er nog een hoop gebeurd rondom de
Kinderboekenweek en de Gouden Weken, daarover in deze nieuwsbrief meer
informatie. Na een goede start hebben we helaas ook al te maken gehad met ziekte
onder personeel en leerlingen. Gebruik de herfstvakantie om weer bij te tanken en
rust te nemen en dan zien we iedereen graag gezond weer terug op 1 november.
We wensen u veel leesplezier,

*Start
herfstvakantie: 23
oktober

Team Kindcentrum Leyenbroek

*Start Week van de
Mediawijsheid: 5
november

Mededelingen:

*Rapport 1 mee: 18
november

 De nieuwsbrieven zijn vanaf dit schooljaar terug te vinden op de website van
onze school.

Sociokring en Gouden Weken
Tijdens de Gouden Weken zijn we weer gestart met de sociokring. De sociokring
heeft als doel om de kinderen verantwoordelijk te maken om op een plezierige
manier met elkaar om te gaan. We denken samen na over een verbeterpunt. Het
verbeterpunt wordt zichtbaar in de groep opgehangen en samen proberen we het
doel te behalen. Tijdens de sociokring praten we over hoe we het doel kunnen
behalen en hoe we het gaan vieren wanneer we ons doel behaald hebben
(gewoonte 7). We blikken altijd eerst terug en praten over de dingen waar we als
groep zijnde trots op zijn.
Daarnaast hebben we allemaal de Gouden Weken op een enthousiaste en actieve
manier afgesloten. De Sportweek past hier helemaal bij. Naast een stormbaan
hebben de kinderen ook actief deelgenomen aan een spellencircuit en was er in
iedere basisgroep aandacht voor het samenzijn en het plezierig afsluiten van de
eerste periode.
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Studiemiddag team
Op 13 oktober heeft
het team een
studiemiddag gehad
van Bureau Wolters.
Doel was opnieuw
om zicht te krijgen
op de ontwikkeling
van kinderen. Er is
een theoretische
basis gelegd om het
kind als integraal te
zien. Er zijn veel
factoren van invloed
op het functioneren
en welbevinden van
een kind. We
hebben geleerd om
de gelaagdheid van
complexe
ontwikkelingssituaties beter te
doorgronden.

Opening YOULP
Op 18 oktober heeft de opening van YOULP plaatsgevonden. Na een samenkomst in
de Zuilenzaal werden alle aanwezigen in kleine groepjes rondgeleid door het gebouw
aan de hand van verschillende activiteiten. Na afloop werd het leerwerkbedrijf
officieel geopend en was er ruimte voor ontmoeting tussen mensen vanuit Kindante,
Vista College, MIK en PIW en andere genodigden.

Kinderboekenweek

Het thema van dit jaar is 'Worden wat je wil'. Naast heel veel leesmeters werd
er deze week ook veel voorgelezen, hebben we een voorleeswedstrijd
georganiseerd, maakten we kennis met Bookflix, was er ‘speeddaten met
boeken’, een beroepenmarkt, nog allerlei activiteiten rondom beroepen en
speciale gastlessen én een echte ‘worden-wat-je-wil-machine’ in unit 1-2.

