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Woensdag 20 februari krijgen de kinderen hun 2de
rapport van dit schooljaar mee naar huis. Vanaf
deze dag is binnen het profiel van de leerlingen ook
het rapport digitaal te vinden. Naast het rapport
zullen ook de laatste toetsresultaten zichtbaar
worden. Klik hiervoor op de knop ‘toetsoverzicht
bekijken’. Dit is te vinden onderaan de pagina waar
de gegevens van de betreffende leerling staan.

Rapport 2 gaat mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Carnaval op De Schakel
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Stakingsdag (school dicht)

Kanjernieuws - Conflicten oplossen
In de Kanjerlessen leren de kinderen hoe ze kunnen
reageren bij conflictsituaties. Op de poster staat in
stappen uitgebeeld.
‘Soms stoppen de vlerken niet meteen als je vraagt
of ze op willen houden. De apen staan er dan vaak
bij te lachen en dat is niet leuk. De vlerken denken
daarom dat ze zo door kunnen gaan. Loop weg, stap
naar je maatje, of je maatje stapt naar jou en
negeer de ander. Gaat het toch door? Dan moet er
iemand zijn die het gezag is en in kan grijpen. In het
lesboek van groep 1/2 is Max het gezag. Hij grijpt in
als het vervelende gedrag doorgaat.’ Er wordt
besproken dat de kinderen in de klas uiteindelijk
naar de juf/meester gaan en thuis naar de
ouders/opvoeders want zij zijn het gezag. De
kinderen maken tijdens de Kanjerlessen kennis met
deze werkwijze.

Op donderdag 21 februari en maandag 25 februari
vinden de rapportgesprekken van het 2de rapport
plaats. Vandaag ontvangt u via SchouderCom
hierover een persoonlijke uitnodiging. In de
planning hebben we zo veel mogelijk proberen
rekening te houden met uw voorkeur.
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