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Mini Fruitcorso Wadenoijen
De wagens zijn zo goed als af en we zijn er klaar
voor:
Komende dinsdag- en donderdagochtend zullen
we samen met de Wiedewaai een mini-corsoronde maken door de Jonkheer A.W. van
Borsselestraat. (Dat is de straat áchter de school).

Kleutergroep groeit!

We starten vanaf het schoolplein om 09.00 uur en
maken dan ons rondje.
We zouden het leuk vinden als u naar ons komt
kijken!

Momenteel wordt onze kleutergroep bezocht
door 22 (!) kleuters, een behoorlijk aantal bij
aanvang van een schooljaar.
We hebben al 10 kleutergroep-aanmeldingen
binnen voor de rest van het schooljaar!

Meester Erik

De vreedzame school

Meester Erik is vorige week met succes
geopereerd in Nieuwegein.
Inmiddels is hij gelukkig weer thuis in
Geldermalsen om op te knappen van
de behoorlijke ingreep.

Via de leerkrachten ontvangt u deze week of volgende
week de kletskaarten van de Vreedzame school.
Het geeft u de mogelijkheid om te zien waar de leerlingen
het in dit blok over gehad hebben. Dit kan dan thuis een
mooi vervolg krijgen.

Algemene informatieavond
Afgelopen dinsdagavond zijn een aantal ouders aanwezig
geweest om te horen hoe we er als school voor staan en
waar we dit schooljaar mee aan de slag gaan.
Nog hartelijk dank voor uw aanwezigheid!
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Schoolreis (herhaling)
Op vrijdag 20 september gaan de kinderen van de groepen 2 t/m 6 op schoolreisje. We gaan dit jaar, zoals
u weet, naar Dierenpark Amersfoort.
We zullen deze dag om 08.45 uur vertrekken vanaf school. De kinderen verzamelen zich eerst in de klas,
maar we vinden het natuurlijk heel erg leuk als u even buiten op ons wacht om ons uit te komen zwaaien!
We zullen rond 16.30 uur weer terug zijn op school.
Het is de bedoeling, dat de kinderen voor de ochtend iets te eten en drinken meenemen. Voor de lunch
wordt gezorgd. De kinderen krijgen een frietje als lunch.
Wilt u zelf wel voor drinken zorgen voor de lunch? Wanneer de friet niet voldoende is voor uw
kind/kinderen, kunt u ze een extra boterham meegeven. Dit mag natuurlijk ook wanneer uw zoon/dochter
geen frietjes lust.
De kinderen mogen natuurlijk ook een snoepzakje meenemen. Wij willen u echter vragen om uw
kind/kinderen geen energydrank of energysnoepjes mee te geven.
We kijken uit naar een leuk en gezellig schoolreisje met elkaar!

Reminder:
Vrijdag 20 september is groep 1 vrij.
Maandag 23 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. onze studiedag.
Denkt u aan de betaling van de schoolreis (indien u dit nog niet gedaan heeft)?

Puberteit
Van Corinne Kirpestein (Jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid) ontving ik het
volgende bericht over een bijeenkomst van het Wijkteam:
Puberteit, je kind naar volwassenheid coachen.
Een gereedschapskistje voor de (pre)puber ouder.
Op donderdag 10 oktober van 19.30-21.30 uur geeft het wijkteam, op de Wilglaan 2 in Tiel de informatieve
en actieve workshop “opvoeden tijdens de puberteit”. Bedoeld voor ouders van pubers.
Als ouder van een puber krijg je te maken met allerlei veranderingen. Een puber ontwikkelt zijn eigen
mening, humor en neemt niet meer alles van je aan. Stemmingen van je puber kunnen in deze periode
sterk wisselen. Dit vraagt andere opvoed vaardigheden van ouders. De ouderrol wordt meer coachend.
Onderwerpen waar ouders in deze periode mee kunnen worstelen zijn: hoe vind ik de goed evenwicht
tussen vrijheid geven en grenzen stellen, hoe zorg ik dat het contact goed blijft en hoe ga ik om met
discussies en ruzies?
Deze levendige workshop geeft ouders tips om de veranderende ouderrol vorm te geven en het contact
met je puber zo prettig mogelijk te laten verlopen. Tijdens deze avond kunt u ook aangeven over welke
specifieke onderwerpen u meer informatie zou willen.
Heeft u interesse, meld u dan zeker snel aan, u bent van harte welkom!
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