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KCO nieuws
Kledingbeurs

Op zaterdag 2 oktober oktober aanstaande

vindt eindelijk, na een lange tijd te zijn

weggeweest, de winterkleding- en

speelgoedbeurs van 10:30 tot 12:30 uur plaats

op het schoolplein van de Bernulphusschool.

Tijdens de beurs wisselen kinderkleding,

speelgoed en kinderspullen, dat prima nog een

ronde mee kan, van eigenaar.

Een deel van de opbrengst van de beurs gaat

naar de Stichting Kinderkledingbeurs

Oosterbeek. Het doel van de Stichting is het

financieel ondersteunen van initiatieven ten

behoeve van de ontwikkeling en ontplooiing

van de Oosterbeekse kinderen in de leeftijd

van 0 tot en met 12 jaar. Zo heeft de stichting

recentelijk nog een financiële bijdrage gegeven

aan het vergroenen van het plein.

Kinderboekenweek

Op 6 oktober start de kinderboekenweek met

als thema “Worden wat je wil”. Woensdag 6

oktober openen wij de kinderboekenweek met

een speurtocht door de school en houden wij

in de tweede week onze traditionele

boekenruilbeurs. Voor deze boekenruilbeurs

zijn wij op zoek naar boeken. Het werkt zo:

Iedereen neemt een boek mee dat hij of zij al

gelezen heeft en wel wil ruilen voor een ander

boek. Je mag zeker ook meer boeken

meenemen, ruim de kast maar eens goed op!

Neem tussen dinsdag 5 oktober en vrijdag 8

oktober een kinderboek mee en lever dit in bij

de juf of meester. Hiervoor krijg je een bon.

Als je één boek meeneemt krijg je één bon. Als

je twee boeken meeneemt krijg je twee

bonnen. Je mag meer kinderboeken

meenemen, maar je krijgt maximaal twee

bonnen.

De ouders van het A-team maken van alle

ingeleverde boeken een mooie boekenmarkt

op 13 oktober. Op deze markt mag je met je

bon(nen) een nieuw boek uitkiezen.

Uit ervaring weten wij dat we vooral voor de

jonge lezers veel boeken binnen krijgen. Toch

hopen we dat we ook de oudere kinderen een

ruime keuze aan boeken kunnen bieden.

We wensen iedereen veel plezier tijdens de

KINDERBOEKENWEEK!

Fotograaf

Aanstaande maandag komt de schoolfotograaf

om alle kinderen van school en Skar KDV te

fotograferen. Alle foto's (groepsfoto's en

portretfoto) worden op één dag gemaakt. In

de planning van de foto's houden wij rekening

met de gymlessen.

Wij zorgen voor een spiegel, een kam,

gel/haarlak en toetenpoetsers, alle kinderen

gaan met schone gezichtjes en nette haren op

de foto.
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Dit schooljaar maken we ook weer jaargang

foto’s. Dit betekent dat de alle kinderen van

bijvoorbeeld groep 5 op de foto gaan. Nadat

de foto’s zijn geleverd evalueren wij deze

vorm. Wanneer de afname minimaal is, maken

we voor volgend schooljaar andere keuzes.

Groetjes Sharon, Nienke en Jessica

Schoolnieuws
Invalpool Flores Onderwijs

Binnen Flores Onderwijs werken wij met een

eigen invalpool. ‘s ochtends om 7:00 uur zitten

de planners klaar om de afwezige leerkracht te

vervangen. Helaas hebben we in de invalpool

ook te maken met het lerarentekort en kunnen

daardoor niet altijd alle afwezige leerkrachten

vervangen worden.

Het ministerie heeft een

handreiking gemaakt

aanpak lerarentekort. Deze

handreiking biedt de

mogelijkheid om

incidenteel leerkrachten met een VO

bevoegdheid in te zetten of Pabo studenten

die nog net niet helemaal klaar zijn met de

opleiding. Goed nieuws want daarmee kunnen

wij er beter voor zorgen dat er geen klassen

naar huis hoeven te worden gestuurd.

Mocht jij:

● een Pabo diploma hebben

● een VO bevoegdheid hebben

● bezig zijn met het laatste jaar van de Pabo

● ook voor een bewegingsdocent (ALO)zijn

er mogelijkheden.

Meldt je dan bij recruitment of de directeur

van de school. Recruitment informeert je

graag verder recruitment@floresonderwijs.nl

of 026 76 00 956.

Kwink

De start van een nieuw schooljaar is altijd

spannend. Met welke verwachtingen gaat uw

kind naar school? En wat hoopt u dat hij of zij

gaat meemaken en leren?

Natuurlijk, goed leren lezen,

schrijven en rekenen. De wereld

verkennen. En ook… zichzelf

ontdekken, leren omgaan met

anderen, verantwoorde keuzes

maken. Dat laatste noemen we

sociaal-emotioneel leren. Dat leren is

voorwaardelijk voor een veilige, sterke groep

waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en het

beste uit zichzelf kunnen halen. Om dat te

stimuleren gebruikt onze school de methode

Kwink.

Hieronder vindt u in het kort de inhoud van de

eerste vijf lessen van Kwink. Die geven we

vanaf nu tot aan de herfstvakantie.

- Les 1: Ik vertel wie ik ben en leer mijn

groep kennen.

- Les 2: Ik werk mee aan

groepsafspraken en weet waarom

deze belangrijk zijn.

- Les 3: Ik ben verdraagzaam in het

contact met anderen.

- Les 4: Ik kan positief communiceren en

weet dat dit gedoe kan voorkomen.

- Les 5: Ik herken emoties als ik een

keuze maak.

Voor thuis is er een koelkastposter. Met deze

poster gaat u thuis met uw kind in gesprek

over sociaal-emotionele thema’s en emoties.

De poster biedt ook leuke activiteiten voor

https://www.kwinkopschool.nl/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=83028&token=d3b30f191081c0579341916b7ae56430a259f356
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thuis aan. Voor de ouders is er een

oudermagazine kwink.

Plastic Challenge

De afgelopen twee weken is er al veel plastic

afval ingezameld. Tussen de inzameling vinden

we ook plastic zakjes en andere “zachte”

verpakkingen. Deze kunnen niet verwerkt

worden zoals de organisatie dat wil. Je kan het

bruikbare plastic herkennen aan de

classificering PET HDPE of PP. De actie loopt

tot 16 december.

Kinderboekenweek

Op 6 oktober start de kinderboekenweek met

als thema “Worden wat je wil”. Woensdag 6

oktober openen wij de kinderboekenweek met

een speurtocht door de

school en houden wij in de

tweede week onze

traditionele boekenruilbeurs.

Voor deze boekenruilbeurs

zijn wij op zoek naar boeken. Het werkt zo:

Iedereen neemt een boek mee dat hij of zij al

gelezen heeft en wel wil ruilen voor een ander

boek. Je mag zeker ook meer boeken

meenemen, ruim de kast maar eens goed op!

Neem tussen dinsdag 5 oktober en vrijdag 8

oktober een kinderboek mee en lever dit in bij

de juf of meester. Hiervoor krijg je een bon.

Als je één boek meeneemt krijg je één bon. Als

je twee boeken meeneemt krijg je twee

bonnen. Je mag meer kinderboeken

meenemen, maar je krijgt maximaal twee

bonnen.

De ouders van het A-team maken van alle

ingeleverde boeken een mooie boekenmarkt

op 13 oktober. Op deze markt mag je met je

bon(nen) een nieuw boek uitkiezen.

Uit ervaring weten wij dat we vooral voor de

jonge lezers veel boeken binnen krijgen. Toch

hopen we dat we ook de oudere kinderen een

ruime keuze aan boeken kunnen bieden.

We wensen iedereen veel plezier tijdens de

KINDERBOEKENWEEK!

Schoolfruit

De school is ingeloot voor

het schoolfruit- en

groente programma. Dit

betekent dat wij vanaf 15

november voor drie

dagen groente en of fruit

krijgen. Het programma

loopt 20 weken. In de groepen staan we stil bij

gezonde voeding en het soort groente en of

fruit dat we eten.

Start van de lessen en schooltijden

“KOM OP TIJD”

Om 8.20 uur gaan de

deuren van de school

open en kunnen de

kinderen rustig naar hun

groep lopen. Om 8.30 uur

starten de lessen. De

afgelopen periode

hebben we gemerkt dat

de lessen niet om 8.30

uur kunnen starten, omdat de groep nog niet

compleet was. Wij willen u vragen om op tijd

te komen. Een keertje te laat komen is niet

https://www.kwinkopschool.nl/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=85883&token=b40fb376b08636b2ff777e84489469a6cf42f623
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erg. Wanneer het structureel wordt, nemen

we contact met u op.

Startparade

Op 24 september hebben wij het schooljaar

geopend met onze startparade. Door

fantastische optredens uit de groepen

hebben we veel plezier bij de kinderen

gezien. Fijn dat dit weer kan!

Belangrijke data:

- 04-10 schoolfotograaf

- 06-10 start kinderboekenweek

- 25-10 start herfstvakantie (1 week)

- 13 december laatste dag inzameling

plastic

Opvang nieuws
-


