WolderWeetje

Maandag 15 april 2019

B ELANGRIJKE

DATA

Aanmelding nieuwe leerlingen
Meivakantie

19-04-19 t/m 3-05-19

Hemelvaartsdag

30-05 t/m 31-05-19

Pinksteren

Inloop spreekuur GGD/
CJG
Studiedag

7-06-19 t/m 10-06-19

Donderdag 13 juni
08.30—09.30

Wij willen graag zicht krijgen op het aantal leerlingen voor het huidige of komende schooljaar. Wilt u uw kind, als hij of zij dit of volgend schooljaar 4 jaar
wordt en naar de Wolderweide gaat, zo spoedig mogelijk inschrijven op
school? Wilt u dit ook doorgeven aan vrienden of bekenden? U kunt bij mij een
inschrijfformulier ophalen.
Met vriendelijke groet,
Maarten Hoekman

21-06-2019

10 minuten gesprekken

Dinsdag 9 en donderdag 11 juli

Zomervakantie

22-07 t/m 30-08-19

De oudervereniging heeft met ingang van het nieuwe schooljaar 2 vacatures die ingevuld dienen te
worden te weten:

Algemeen bestuurslid
Vindt je het ook leuk om de schoolse activiteiten van uw
kind van dichtbij te volgen...
…..mee te denken met de activiteiten die school voor uw
kind organiseert... Te helpen bij de activiteiten...
…..deel uit te maken van een team van enthousiaste ouders
en samen met de leerkrachten de activiteiten van uw kind
op school, tot onvergetelijke momenten te maken...
…..enkele malen per jaar samen met het team de activiteiten te evalueren en te plannen tijdens vergaderingen...
Geef je dan nu op!!!
Je start deze functie in het nieuwe schooljaar.
Je kunt je aanmelden met je naam, contactgegevens en je motivatie via;
m.bolluijt@wolderweide.nl
Wil je meer weten, dat kan altijd neem dan contact op met:

Fruitdagen:
Woensdag
donderdag
vrijdag

Marlous Bottenheft-Bolluijt, voorzitter (m.bolluijt@wolderweide.nl)
Reageren voor 01-07-2019

Voor de meest actuele
data kijkt u op:
www.wolderweide.nl

Penningmeester
De oudervereniging is op zoek naar een ouder die affiniteit heeft met geldzaken en het leuk vindt
om als het financiële geweten mee te denken en te beslissen over alle activiteiten die de oudervereniging organiseert en/of waar financieel aan wordt bijgedragen.
De penningmeester is o.a. verantwoordelijk voor de communicatie en het innen van de ouderbijdrage, beheert de uitgaven en stelt jaarlijks de begroting op en je bent samen met de voorzitter en secretaris onderdeel van het dagelijks bestuur van de oudervereniging. De oudervereniging vergadert
maximaal 8 keer per jaar.
Je start deze functie officieel in het nieuwe schooljaar maar zal de resterende periode van dit schooljaar met de huidige penningmeester zorgen voor een goede overdracht.
Je kunt je aanmelden met je naam, contactgegevens en je motivatie via; m.bolluijt@wolderweide.nl
Wil je meer weten, dat kan altijd neem dan contact op met:
Marlous Bottenheft-Bolluijt, voorzitter (m.bolluijt@wolderweide.nl

Pasen
Beste ouders,
Op donderdag 18 april vieren wij op school het Paasfeest. Dit doen wij onder andere met een ontbijt, viering, eieren verstoppen en voor sommige
groepen met eitje tik. Voor het ontbijt worden er in de klas lootjes getrokken. Op dit lootje staat voor wie je een ontbijt klaarmaakt en wat diegene
graag zou willen hebben als paasontbijt.
De groepen 3 t/m 8 nemen donderdagochtend 18 april een gekookt ei mee voor het eitje tikken. In het kort komt het er op neer dat kinderen steeds
in duo’s, gekookte eitjes tegen elkaar tikken. Degene waarvan het ei dan barst is af en de ander gaat door naar de volgende ronde tot dat er nog maar 1
winnaar over is. De leerlingen krijgen op school de precieze instructies voor dit spel. De gekookte eieren mogen niet beschildert of gelakt zijn!
Het is aan te raden om het ei in een bakje met watten of keukenpapier mee te nemen zodat het buiten de wedstrijden om niet kapot gaat.
We kijken uit naar een gezellige paasviering. In de middag is er een eigen invulling in de klas om daarna te genieten van de meivakantie.

Maandag 17 juni tot en met donderdag 20 juni gaan we als school weer meedoen met de avondvierdaagse.
Groepen 3 t/m 5 lopen 5 km
Groepen 6 t/m 8 lopen 10 km
Het aanmelden van u kind(eren) zal dit jaar anders gaan dan voorgaande jaren.
U kunt u kind(eren) aanmelden op:
Maandagochtend 6 mei van 8.15u tot 9.00u en op donderdagochtend 9 mei van 8.15u tot 9.00u in de middenruimte van de school.
Het bedrag per kind is € 4,00.
Graag gepast geld meenemen voor elk deelnemend kind.
De inschrijvingen voor het meelopen en/of helpen als schenkouder gaat dit jaar via een inschrijflijst op de deur van de klaslokalen.
Indien er te veel inschrijvingen zijn, zijn wij genoodzaakt om te gaan loten. Het kan het dus zijn dat u uitgeloot wordt. Wij denken
dat iedereen op deze manier een eerlijke kans maakt om bij de Avondvierdaagse als hulpouder aanwezig te zijn.
Deze inschrijflijst hangt op maandag 27 mei op de deuren van klaslokalen.
Wij gaan er dit jaar weer een feestje van maken!

Veel ouders vinden het moeilijk om duidelijke grenzen te stellen.

GRENZEN STELLEN
Grenzen stellen wil niet zeggen dat je niet van je kind houdt. Juist om de relatie met je kinderen goed te
houden, moet je grenzen stellen. Je zult merken dat je kind zich prettiger gaat gedragen als de grenzen
duidelijk zijn. Heb je een tijdje niet zo op de grenzen gelet? Begin er dan opnieuw mee.

Hoe stel je grenzen? Grenzen stellen kan op verschillende manieren: door ongewenst gedrag
te verbieden, te negeren, te bestraffen of je kind even apart te zetten.

Tips om duidelijke grenzen te stellen
● Zorg dat jij en je partner dezelfde grenzen hebben.
● Pak

niet te veel dingen tegelijk aan. Begin met het belangrijkste, of het meest storende.

● Wees consequent.
● Ga niet in discussie
● Laat

Handel steeds op het moment dat je kind de grens bereikt of net daarvoor.

over een maatregel die van tevoren afgesproken is.

merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.

● Bied

je kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met je rolschaatsen, maar
wel buiten op het pleintje.’
● Neem

de tijd om negatief gedrag van je kind rustig samen te bespreken. Kies daar een goed tijdstip voor
en doe het liever niet na een heftige ruzie.
● Ook

moeilijke omstandigheden is het belangrijk om grenzen te blijven stellen. Dat geeft je kind houvast.

Filmpje: Grenzen
stellen, handige tips
In dit filmpje geeft Fiona zes tips

die kunnen helpen bij het stellen
van grenzen.

