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Beste ouders

De afgelopen twee weken zijn kinderen en
ouders op school geweest voor de
portfoliogesprekken. Waardevol om samen
met jullie kinderen te kijken naar hoe zij er
voor staan, waar ze trots op zijn en waar ze
de komende tijd aan gaan werken.

De voorbereidingen op de aankomst van
Sinterklaas volgende week maandag 5
december (hierbij nogmaals de link) en het
Kerstfeest op woensdag 21 december (vanaf 17.30 uur) zijn in volle gang. Via Parro
heeft u inmiddels alle informatie rondom Kerst ontvangen. Hierbij nogmaals de link.
Met elkaar gaan we er gezellige weken van maken! Op 5 en 23 december zijn alle
leerlingen om 12 uur vrij.

Morgen (2 december) is het studiedag op de Brink voor de leerkrachten. Alle
leerlingen zijn vrij! Wij gaan, samen met de collega’s van de Rossenberg, onze
talenten ontdekken onder leiding van Luk Dewulf. Daarnaast krijgen we inspiratie
over de dynamische schooldag. Een dynamische schooldag is een dag waarin de
kinderen en de leerkracht een harmonische afwisseling ervaren tussen:
Rust en activiteit en binnen en buiten.

Inloopspreekuren sociaal plein (Lariks Leusden)

Als ouder/verzorger kan het soms zijn dat u tegen situaties aanloopt in de
opvoeding, of in het gedrag van kinderen, waarin het fijn is om de mogelijkheid te
hebben om met iemand te sparren.
Het kan soms wat spannend/kwetsbaar zijn om de problematiek met ons als school
te bespreken.
Hiervoor hebben wij de samenwerking gezocht met het sociaal team Leusden.
Wij werken met een consulent vanuit het sociale plein Lariks.

https://docs.google.com/document/d/1c62fSEQDjoymfq2u2wT1-0Cxm8ImVR8xS98SSso1erk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fOxXRoEthwta_dmYKkFyeqHkVfz3rZFdhMMYBi-LivA/edit?usp=sharing


Onze consulent vanuit Lariks, genaamd Agnes Willems, houdt regelmatig een
inloopspreekuur bij ons op school. Dit spreekuur is bedoeld voor u als ouders om
(laagdrempelig) vragen te stellen of te sparren over opvoeden en opgroeien.

In principe is dit zonder dat wij als school erbij zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om
samen met de leerkracht of IB'er een gesprek te plannen met de consulent van
Lariks.

Dus, mocht u een vraag hebben of mocht u eens met iemand willen sparren over
iets wat thuis niet goed loopt, of waar uw kind mee zit? Schroom niet om binnen te
stappen bij Agnes Willems.

Ook verzorgt Lariks trainingen en cursussen voor kinderen.

Op deze data is consulent Agnes Willems op school aanwezig voor al uw vragen
rondom uw kind / gezin / opvoeding. Van 14.00 - 16.00 uur

12 dec 2022
9 jan 2023
30 jan 2023
20 febr 2023
13 mrt 2023
3 april 2023
15 mei 2023
5 juni 2023
26 juni 2023

Belangrijke data
2 december: Studiedag: Alle leerlingen vrij!
5 december: Sinterklaasviering: leerlingen 12 uur vrij!
12 december: Inloopspreekuur Lariks op school: 14-16 uur
21 december: Kerstviering
23 december: 12 uur: Start kerstvakantie
9 januari: Weer naar school
11 januari: Hoofdluiscontrole
16 januari: 2e nieuwjaarsreceptie voor groep 3
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