Achterstraat 2A
4675 BW Sint Philipsland
tel: 0167-573134
email: t.dewaard@konjusch.nl
website: www.konjusch.nl

Nieuwsflits 2
Dinsdag 25 september 2018
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u weer een nieuwsflits, zodat u op de hoogte bent van de laatste schoolzaken.
Personeel:
Juf Eline van de Reest komt op de maandag en dinsdag ’s morgens werken in groep 1. Op de woensdagen donderdagmorgens komt een medewerker van een zorginstantie. Dit alles is voor de speciale zorg
voor een leerling uit deze groep.
Ziekmeldingen van leerlingen
Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch melden voor schooltijd. Ook is het mogelijk om het via een
briefje van u als ouder te doen. Dit geeft een stuk duidelijkheid voor de leerkrachten. Wij zorgen ervoor
als school, dat we op werkdagen telefonisch goed bereikbaar zijn. Als u een gesprek met een leerkracht
wilt, is het fijn als dit na schooltijd plaatsvindt. De leerkrachten hebben dan meer tijd voor u.
Inloopmorgen belangstellenden
U heeft al een uitnodiging gehad van de inloopmorgen op D.V. woensdag 3 oktober. Het is belangrijk
dat we ons goed aan de tijden houden, zodat de morgen soepel verloopt. We zien uit naar uw komst!
Dierendag
Zoals gebruikelijk willen we op dierendag (D.V. donderdag 4 oktober) tussen de middag hier weer
aandacht aan besteden. De dieren zijn op de schoolpleinen welkom vanaf 13:00 uur. Om 13:30 uur
gaan de leerkrachten en de leerlingen weer naar binnen om te starten met de lessen. De dieren gaan
dan weer naar huis.
Antipestprotocol
Onderaan deze Nieuwsflits, vindt u een soort ‘contract’ in het kader van de sociale veiligheid van de
kinderen. Het is de bedoeling dat dit wordt getekend door de leerkracht, leerling en u als ouders. Voor
kinderen is het wel vanaf groep 3. Op de avonden met de luistergesprekken ligt het te tekenen papier
voor u klaar, dus deze bijlage is nu alleen ter informatie. We hopen op deze wijze voor een positief
groeps- en schoolklimaat te zorgen.
Jaarplanning voor ouders
Er was een vraag van een ouder voor een planning van de avonden en bijzonderheden van dit
schooljaar. Op dit moment wordt deze opgesteld en zal op de website getoond worden. Ook zal deze
als bijlage bij de volgende Nieuwsflits zitten.
Tot zover het nieuws van de Koningin Julianaschool. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het team,
T. de Waard

Agenda
Vrijdag 28 september:
Woensdag 3 oktober:
Donderdag 4 oktober:
Maandag 8 oktober:
Woensdag 10 oktober:
Vrijdag 12 oktober:
Maandag 22 oktober:

Thools Dictee
Inloopmorgen op school voor belangstellenden
Dierendag op school
1e avond met luistergesprekken
2e avond met luistergesprekken
Laatste vrijdag voor de herfstvakantie
Eerste maandag na de herfstvakantie, ’s middags
luizencontrole

Pestcontract groep
Om het op school gezellig en veilig te houden spreken we
met elkaar regels af om te voorkomen dat er gepest
wordt. Je moet je aan deze regels houden, je mag niet
pesten.
Hieronder staan ze afgedrukt. Deze regels worden ook door jullie vader, moeder of verzorger
en de leerkracht ondertekend.



















We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
Niemand speelt de baas.
Niemand doet zielig.
Je beoordeelt andere leerlingen niet op hun uiterlijk.
Je sluit een ander niet buiten.
Je komt niet aan de spullen van een ander.
Je gebruikt geen scheldwoorden en je verzint geen bijnamen.
Je lacht een ander niet uit.
Je roddelt niet over andere leerlingen.
Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
Je blijft van anderen af.
Je accepteert een andere leerling zoals hij of zij is.
Je bemoeit je niet met een ruzie door partij te kiezen.
Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit. Lukt dat niet dan meld je dat bij de
leerkracht, de pleinwacht of de overblijfouder.
Luister naar elkaar.
Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht of je
ouders. Dat is dan geen klikken!!!

Datum:
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