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PBS: 
Complimenten geven en ontvangen: 

• We merken bij de WC dat ze schoner 
achtergelaten worden. 

• Met name de doekjes belanden vaker 
in de prullenbak. 

• Heel veel ouders zoeven na het 
zoenen op de zoen en zoef strook 

• Groep 3 heeft vandaag weer een bal 
in de beloningsbuis gedaan. Het zijn er 
nu al 13! 

• De vergadering van het 
leerlingenpanel was weer goed 
voorbereid. 

• In elke groep hebben we gesproken 
over hoe we respectvol met elkaar 
kunnen spelen op het plein. Dat is 
knap en fijn. Zo kunnen we nog beter 
met elkaar spelen. 

• We zien kinderen elkaar helpen.  
• Wie zien kinderen samen plezier 

maken. Wat fijn om zo samen te zijn! 

Complimenten en belonen in huis: 

"Complimenten zijn toverstafjes bij het 
opvoeden”  
Een pluim, een aardige opmerking of een 
compliment werkt als een toverstafje. Geef je 
kind maar eens een compliment en kijk wat er 
gebeurt. Er verandert meteen iets in huis. Het 
wordt echt gezelliger. En wie wil dat nou 
niet!? 

Hoofdluiscontrole: 
Vanaf morgen 3 november pakken we de 
hoofdluiscontrole weer op. Standaard vindt 
deze plaats in de week na een schoolvakantie. 
Wilt u op deze dag zorgen dat uw kind een 

eenvoudige kapsel heeft zonder gel, mooie 
vlechten of prachtige haarkunstwerken. Een 
eenvoudige staart kan natuurlijk wel. 
Indien er hoofdluis wordt geconstateerd gaan 
wij hier natuurlijk heel discreet mee om en zal 
Robert Postel contact met betreffende ouders 
opnemen i.v.m. behandeling. 

Oudergesprekken: 
In week 46 (15 t/m 19 november) vinden de 
oudergesprekken plaats. U kunt, net als 
voorgaande keren, zelf online een tijdsblok 
plannen. We zetten de planning open vanaf 
maandag 8 november om 20.00 uur. 
Bij de gesprekken van groep 3 t/m groep 8 
worden ook de kinderen uitgenodigd. Er zullen 
dus ook middaggesprekken worden gepland. 

Funlab: 
Als extra bijlage ontvangt u een folder van 
Stichting Fundament met daarin activiteiten 
voor de maand november. 

Streetwise: 
Op woensdag 27 oktober zijn de mensen van 
ANWB Streetwise bij ons op school geweest. 
Kinderen van alle groepen hebben 
deelgenomen aan verschillende activiteiten 
om bewustwording van hun gedrag in het 
verkeer te vergroten. Vaak merken ze bij 
Streetwise dat de autogordel niet of niet goed 
wordt gedragen. Ook merken ze dat ouders 
vaak niet goed op de hoogte zijn van de exacte 
regels voor het dragen van een gordel. 
Als extra bijlage vindt u een folder van de 
ANWB met daarin de belangrijkste regels. 

St. Maarten: 
11 november is de dag dat Losser St. Maarten 
herdenkt. In de bijlage vindt u daarover alle 
informatie. 
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