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Opening Kinderboekenweek
Studiedag, kinderen zijn vrij
Oudergesprekken
Herfstvakantie

Nieuwe muurschildering
Karina (kunstenares uit Nicaragua) is samen met kinderen uit bovenbouw1 aan de slag gegaan om een nieuwe muurschildering te maken voor op de speelplaats. Vrijdag wordt deze
officieel onthuld. Enkele kinderen hebben het kunststuk zelf geschilderd.
Wij zijn benieuwd!

Opening Kinderboekenweek
In verband met de studiedag op woensdag 3 oktober, wordt dinsdag a.s. de Kinderboekenweek geopend op Zonnesteen. Het thema dit jaar is Vriendschap. In de speelzaal wacht de kinderen een
leuke opening om vervolgens met het thema aan de slag te gaan.

Zorgoppas: een oppasdienst voor gezinnen met zorgbehoevende kinderen.
Voor ouders met een zorgbehoevend kind is het niet vanzelfsprekend dat het buurmeisje van 13
jaar zomaar kan komen oppassen. Daarom is er Zorgoppas. Zorgoppas helpt ouders met het vinden
van een gescreende oppas-kandidaat en regelt alle administratie. Ouders gaan zelf in gesprek met
voorgestelde oppaskandidaten en besluiten met wie ze de beste klik hebben. Zo houdt de ouder de
regie en is Zorgoppas de verbinder om het oppasprobleem voor een gezin met een zorgbehoevend
kind op te lossen. Hierdoor kunnen ouders ondanks hun zorgen gaan werken of ontspannen de deur
uit.
Kijk voor meer informatie op www.zorgoppas.nl of bel vrijblijvend 085 208 3450 of mail naar
info@zorgoppas.nl
“Extern aanbod, waarvoor Zonnesteen geen verantwoording draagt.”

Schoolafspraken

“Ongewenst gedrag van kinderen”

Wij werken samen aan een veilig en positief klimaat, zodat we goed gedrag kunnen belonen, we
doen dat met de schoolregels van Pepper. Wanneer een leerling meermalen ongewenst gedrag laat
zien, handelen wij volgens ons protocol (on)gewenst gedrag. Mogelijke consequenties die kunnen
volgen op aanhoudend ongewenst gedrag leest u in de Schoolgids op blz. 25, die u kunt vinden op
onze website www.sbozonnesteen.nl

MR vergadering 25 september 2018
De eerste MR vergadering van dit schooljaar heeft plaatsgevonden.
De volgende onderwerpen zijn tijdens dit overleg aan bod gekomen.
De 3 SBO scholen zijn gestart met een aantal pilots. Op Zonnesteen gaan we werken met Chromebooks (laptop) en Gynzy. Daarnaast starten we de pilot “Ontwikkelen van executieve functies”.
Voor deze pilots komen externe deskundigen ons begeleiden.
Er is nog een vacature in de oudergeleding van de MR.
Vindt u het interessant om mee te denken over het reilen en zeilen binnen onze school en daarover
mee te beslissen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
De MR vergadert 8 keer per jaar.

Oudergesprekken 8 – 11 oktober
Inmiddels heeft u de uitnodiging voor het oudergesprek ontvangen, denkt u eraan het strookje
snel in te leveren. De leerkracht kan dan de planning maken en uw kind het strookje met uw dag en
tijd mee naar huis geven.

Familiedag – De winnaars!
De Familiedag voor familie en vrienden van onze nieuwe leerlingen,
was druk bezocht. Aan de hand van een puzzeltocht konden de
leerlingen hun nieuwe school laten zien.

-

2 leerlingen hebben deze puzzeltocht gewonnen.
Elijah uit Duiventil en Martijn uit Kraaiennest.
Gefeliciteerd, goed gewerkt!

