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Aan de ouders / verzorgers,

CITO Toetsen.
In de komende twee weken zullen er in alle groepen weer CITO toetsen
worden afgenomen.

Leefstijl.
Het volgende thema is ‘Ik vertrouw op mij’.
Dit vierde thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het
vertrouwen van kinderen en volwassenen in het eigen kunnen.
Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische inschatting van de
eigen mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken
aan een positief en realistisch zelfbeeld. Daar zullen we ons tot de
voorjaarsvakantie mee bezig houden.
Groep 4-5 verzorgt het prikbord bij de hoofdingang.

‘Lief en leed boom’
Sinds kort hebben wij op school een ‘Lief en leed boom’. Bij de hoofdingang, naast het raam van
groep 3 is een ‘boom’ opgehangen. Deze boom is bedoeld voor uitingen van leuke en niet leuke
gebeurtenissen zoals broertjes en zusjes die geboren worden, maar ook voor mensen die ziek of
overleden zijn.
Speciaal hiervoor zijn er kaartjes in de vorm van een bloem die beschreven en versierd kunnen
worden. Kinderen (of hun ouders) kunnen het bij de leerkracht aangeven als er behoefte is aan
een bloem in de Lief en leed boom.
We hopen hiermee een mooie aanvulling te leveren aan de leefwereld van onze leerlingen,
waarin plaats is voor zowel vieren als gedenken.
Protocol Omgaan met gescheiden ouders
Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor de
ouders, maar in nog sterkere mate voor hun kinderen. Vaak komt voor kinderen de scheiding
onverwacht. In andere situaties is er al gedurende lange tijd sprake van spanningen. In alle
gevallen heeft dit gevolgen voor de kinderen. Op school worden wij via de kinderen met de
scheiding geconfronteerd.
Om duidelijk te maken hoe wij hiermee omgaan is een protocol opgesteld. Wij willen hiermee de
positie van de school in scheidingssituaties beschrijven en afspraken van de school van de
kinderen in relatie tot de scheidende ouders vast leggen.
Het protocol Omgaan met gescheiden ouders is als bijlage aan deze mail toegevoegd.
Graag krijgen we van de ouders die gescheiden zijn de laatste twee pagina’s van dit
protocol ingevuld retour. U kunt deze inleveren bij de groepsleerkracht of meester Joop.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor terecht bij
meester Joop.

Nieuwe leerlingen.
Na de kerstvakantie zijn : Olaf Brouwer en
Marjanna van de Meij nieuw bij ons op school
gekomen in de kleutergroep van juf Marjon en
juf Monique. Aeden de Boer, Imrane Kasmi,
Fenna Oenema en Lian Oud zijn nieuw in de
kleutergroep van meester Peter.
Welkom allemaal en heel veel plezier bij ons op de Kardinaal de Jongschool.
Afwezigheid juf Sandra & meester Radboud.
Maandag 15 januari is juf Sandra afwezig. Meester Paul zal haar deze dag vervangen.
Ook meester Radboud is deze dag afwezig.
Schoolfruit week 3 (15 januari)

1. Mandarijn
2. Appel
3. Grapefruit

Afwezigheid meester Joop.
Donderdag 18 januari is meester Joop afwezig i.v.m. een vergadering van de BMS.
Jaarvergadering Oudervereniging.
Dinsdag 23 januari is de jaarvergadering van de oudervereniging om 19:30 uur in de
ontmoetingsruimte. Na afloop van deze vergadering zal Tjitske van der Velde een presentatie
geven over onze samenwerking met de Bibliotheek. De avond zal om ongeveer 22:00 uur
afgelopen zijn.
In de bijlage de notulen van de afgelopen jaarvergadering en de uitnodiging voor deze
avond.
Alvast noteren: Info-avond groep 8 maandag 29 januari.
Om alvast in uw agenda te noteren: De informatieavond van groep 8, over het vervolgonderwijs
etc. is op maandag 29 januari om 19.30 uur. De inloop in om 19.15 uur.
Het volgende Braampje ontvangt u op vrijdag 26 januari 2018.
Buitenschoolse info:
Uitnodiging Vormsel.
Op 15 april wordt in de St. Clemenskerk het Vormsel toegediend. Kinderen uit groep 8 die
gedoopt zijn kunnen zich hiervoor aanmelden bij juf Els.
We beginnen ongeveer begin februari met de voorbereidingen. Jullie krijgen hiervoor een
uitnodiging.
Groeten van de Vormselwerkgroep; Dorus, Triveni en Els.
Eerste Heilige Communie.
Beste ouders, lieve kinderen van groep 4,
Wij willen jullie van harte uitnodigen voor de eerste Heilige Communie in onze Clemenskerk in
Nes.
Jullie kunnen je aanmelden bij een van ons en ook voor meer vragen kunt u gerust bellen met
Jessica (543880) Mirel (543600) of Gerardina (543383)



