Nieuwsbrief 7
Reminder ouderavond Kanjertraining
In de afgelopen nieuwsbrief werd u uitgenodigd voor een themaouderavond in het
kader van de Kanjertraining, op donderdag 28 maart. Graag vernemen van u of u op
deze avond aanwezig bent. U kunt dit aangeven door in Parro naar 'agenda' te gaan,
vervolgens 'ouderavond kanjertraining' aan te klikken en tot slot voor 'aanwezig',
'misschien' of 'afwezig' te kiezen. Alvast bedankt voor uw reactie; we hopen op een
grote opkomst! Meer info over deze ouderavond in de bijlage.
Studiedag 9 april 2019
Dinsdag 9 april a.s. heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
Koningsspelen
Vrijdag 12 april a.s. zullen de Koningsspelen gehouden worden.
Nadere informatie volgt.
Goede Vrijdag en meivakantie van vrijdag 19 april tm vrijdag 3 mei 2019
Vrijdag 19 april a.s. zijn de kinderen vrij in verband met Goede Vrijdag. Aansluitend
volgt de meivakantie tot en met vrijdag 3 mei a.s.
Pijlers
De komende weken gaan we in school weer aan de slag met de pijlers. Op het
programma staan de volgende onderdelen: karate, techniek, (denk)sporten, jong
ondernemen en tuinieren.
Paasontbijt
Donderdag 18 april gaan we weer gezellig met de kinderen ontbijten.
We beginnen deze dag met ochtendgymnastiek onder leiding van groep 7.
Daarna gaan de kinderen naar de klas, waar u even de gelegenheid heeft om foto’s
te maken. Ten slotte laten de kinderen die ochtend nog enkele optredens aan
elkaar zien.
In de middag volgen de kinderen weer hun reguliere lessen.
Even wat praktische zaken:
 Vanaf donderdag 4 april hangt bij elk lokaal een intekenlijst waarop u (net als
met Kerst), uw bijdrage voor het ontbijt kunt noteren. Wij verheugen ons weer
op allerlei lekkere hapjes. Zou u zo vriendelijke willen zijn de evt.
schalen/borden te voorzien van de naam van uw kind?




De kinderen mogen die ochtend in pyjama op school komen. Na het ontbijt
kunnen de kinderen zich omkleden, zodat zij in hun gewone kleding buiten
kunnen spelen.
Vanaf maandag 15 april neemt uw kind zijn/haar bord, bestek en beker mee.
Graag in een plastic tas en voorzien van naam.

Wij verheugen ons op een gezellige viering.
Met vriendelijke groet,
Namens de Paascommissie,
Kim Steehouwer (groep 7) en Gitte Veldhuijzen (groep1/2b).

Nieuwe leerlingen
Nout is gestart in 1/2A. Danee is gestart in 1/2B.
Wij wensen hen veel plezier op De CSV!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 11 april a.s.

Beste ouders/verzorgers,
Onze school organiseert i.s.m. De Kanjertraining een ouderavond. Als fundament voor de
Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende regels:

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit
van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een
sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele
kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.
De kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar
nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan ook van ieder kind een ouder(s) op de ouderavond.
Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en hoe u
daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op school.
De ouderinformatieavond Kanjertraining wordt gehouden op 28 maart om 19.30 uur .
De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining. Vanaf 19.15 uur bent u welkom
voor een kopje koffie of thee.
Met vriendelijke groet,
team van de Capelse Schoolvereniging

