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PBS: 
Vijf november jl. hadden we een team-
studiedag over PBS.  
Samen met Monique Baard hebben we een 
inspirerende, interessante en informatieve 
dag gehad. 

We hebben met elkaar gesproken over het 
pedagogisch klimaat; hoe we op school met 
elkaar om willen gaan. De zes puzzelstukjes 
van PBS stonden natuurlijk deze dag centraal. 

In de komende periode zullen we verder 
werken om ons veilige schoolklimaat vast te 
houden en verder uit te bouwen. Tijdens de 
studiedag, maar ook bij het ouderpanel en het 
leerlingenpanel, hebben we met elkaar 
gekeken hoe we het voor en met iedereen fijn 
kunnen hebben op het plein. 
Een van de onderdelen van PBS is registreren. 
Ons doel is het verminderen van de incidenten 
op het schoolplein.  
We hebben duidelijke gedragsverwachtingen 
afgesproken (afspraken) over het samen 

spelen en alleen spelen. Leerlingen, 
leerkrachten en ook de ouders van het 
leerlingenpanel hebben hierover meegedacht. 
We zijn gedrag aan het oefenen, met name de 
‘stop - loop – praat’ routine 
We hebben groene muntjes voor het goede 
gedrag wat we zien op het schoolplein. We 
zien aan het afnemend aantal incidenten dat 
we op de goede weg zijn. We gaan nog even 
zo door en houden jullie op de hoogte. 

Mocht u het leuk vinden om mee te denken 
over onze school, de gedragsverwachtingen 
en het gedrag, dan is het ouderpanel 
misschien iets voor u. Interesse? Stuur dan 
een mail naar: jgouma@skolo.nl 

Yes, een schoolbeloning: 
Het is bijna zover. De kinderen hebben samen 
weer een schoolbeloning verdiend. We 
hebben met z’n allen 25 ballen verdiend, wat 
gelijk staat aan 20 volle buizen met muntjes. 
In totaal dus 20x120 = 2400 muntjes, 
waaronder heel veel groene. 
Toppers zijn jullie allemaal. 
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Juf Miny: 
Met ingang van 1 januari 2022 gaat 
juf Miny genieten van haar welverdiende 
pensioen.  In de laatste week voor 
de kerstvakantie nemen we afscheid van 
haar.   
Hoe we dat gaan doen is voor 
juf Miny natuurlijk een verrassing.   
Jammer is wel, dat we rekening moeten 
houden met de richtlijnen die er nu zijn.   
Maar hoe dan ook zullen we er met alle 
kinderen en het team aandacht aan besteden.  
  

Leerkracht groep 1:  
Volgende week zullen we u informeren welke 
leerkracht er met ingang van 1 januari 2022 
naast Juf Angelique in groep 1 komt werken.    

 
Kerst op school: 
Over een paar weken is het kerst.  
We hopen dit jaar op woensdag 22 december 
het kerstfeest te vieren met de kinderen op 
school. Gezien de huidige richtlijnen, hebben 
wij besloten de viering overdag te vieren. De 
kinderen vieren kerst in eigen klas met hun 
eigen juf of meester. Voor de verdere invulling 
van de dag krijgt u nog een extra kerstbericht! 

 

De school komt in kerstsfeer! 

   

 
 

 


