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Levend Water
Week 44

22 t/m 26 okt
Herfstvakantie

Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Koningen
Lied –
Dankdagliederen

Week 44
31 okt

29 okt t/m 2 nov
Zwolse VO markt

Week 45
Wo 7

5 nov t/m 9 nov
Dankdag

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Dankdag
Lied –
Dankdagliederen

Week 46
Ma 12 / di 13

12 t/m 16 nov
10 minutengesprekken

Week 45

Do 16

Volgende nieuwsbrief

Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Dankdag
Lied –
Dankdagliederen

Verjaardagen

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Dankdag
Lied –
Dankdagliederen

De komende weken zijn jarig:
26 okt
8 nov
9 nov

juf Ina
meester Klaas
Rolf Meuleman

gr.6

We wensen jullie alvast een fijne verjaardag.

Nieuw op onze site
www.cbsmastenbroek.nl
• Deze scheepspraet

Week 46
Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Achab en Elia
Lied –
Ps 23 : 1 / Vertel het aan de
mensen
Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Jesaja – profeet van het klaaglied
Lied –
Elly & Rikkert 70 : O, alle dorstigen

Nieuws uit groep 1, 2, 4 en 5
Een spin met vliegjes
in zijn web.

Groep 4
Op school oefenen we de tafels. Willen jullie thuis ook de tafels oefenen? We zijn nu bij de tafel van 4.

Groep 4 en 5
Kinderen hebben creatieve ideeën. Ze leven creatieve opdrachten thuis of op school. Natuurlijk is het
leuk om een idee voor de klas te laten zien. Sander liet zien dat hij door een vel papier kan stappen
zonder het kapot te trappen. Zoals u dat op de foto's ziet.

Afscheidsfeest juf Ina
Morgen is het zover, het afscheidsfeest van juf Ina. We hopen haar om 8.30 uur op school te ontvangen.
Wanneer we daarna op excursie gaan is het van belang dat de kinderen een lange broek aan hebben,
kleding die tegen een stootje kan en dichte hoge schoenen of laarzen.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Ze krijgen een broodje en drinken bij
de Veldschuur en pannenkoeken en ranja tussen de middag.
Om 13.30 begint de poppenkastvoorstelling voor alle kinderen van school en de ouders.
Van 14.45 tot 16.00 is er dan de receptie voor ouders en leerlingen in het Trefpunt.

Ouderavond
Op 17 januari wordt er weer een ouderavond gehouden. Wilt u deze datum alvast in uw agenda zetten?
T.z.t. volgt meer informatie over de tijden en het onderwerp.

Wijzigingen jaargids
Op verzoek van de ouderraad wordt niet de Paasviering samen met ouders gehouden maar de
Kerstviering. Naast de boodschap wordt ook de sfeer als belangrijk ervaren. Dat houden we voortaan
ook zo. Dit jaar zal de kerstviering (met ouders)- gehouden worden op dinsdagavond 18 december.
De open lesdag van december is op verzoek van de ouderraad verplaatst naar 5 juni. Waarschijnlijk zijn
dan meer ouders zich aan het oriënteren op een andere school.

10 Minutengesprekken
Let op: de 1e 10 minutengesprekken worden dit jaar gehouden op maandagmiddag 12 en dinsdagmiddag
13 november (dus niet op 6 november). Voor deze gesprekken wordt u ingedeeld. Groep 1 t/m5 worden
op beide middagen ingedeeld, groep 6 t/m 8 op maandagmiddag. Het rooster ontvangt u binnenkort.

Even voorstellen
Mijn naam is Petra van Klaarbergen en ik woon samen met René in het
glastuinbouwgebied van IJsselmuiden. Ik heb 15 jaar les gegeven op een
Daltonschool in Lemmer. Elke dag heen en weer reizen, naar Lemmer kost
veel vrije tijd vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een geschikte baan in
de buurt. Vanaf februari 2016 werk ik als invalkracht voor VCO Iris en heb
lesgegeven op verschillende scholen en in diverse groepen.
Vanaf de herfstvakantie werk ik op de woensdag- en de vrijdagmorgen op
CBS Mastenbroek. Het voordeel is dat ik nu op de fiets naar mijn werk kan
en zo meer vrije tijd over heb voor onze dieren en mijn hobby’s. Ik speel
dwarsfluit bij de stageband van show en drumfanfare oranje IJsselmuiden.
Verder heb ik ook mijn onderwijsbevoegdheid in de vakken Tekenen en
Textiele Werkvormen.

Dankdag
Op woensdag 7 november zal er een dankdienst in de kerk worden gehouden voor gewas en arbeid. We
hopen dit, zoals elk jaar, samen met de gemeente in Mastenbroek bij te wonen. Het thema van dit jaar
is: ‘Alles geef ik U!’.
U bent ook van harte uitgenodigd voor deze dienst. De dienst begint om 10.00 uur.

Wij willen u vragen om uw kind geen snoep mee te geven naar de dienst, dit in verband met het rustig
en eerbiedig laten verlopen van de eredienst. Na afloop van de dienst krijgen de kinderen van school
iets lekkers.
De kinderen worden woensdag 7 november gewoon om 8.30 uur op school verwacht.

Vrijwillige ouderbijdrage
Eind november zal de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage geïnd worden. Wij gaan dit bedrag vooral in de
feestmaand december besteden aan fijne momenten voor onze kinderen.
Per leerling wordt € 22,50 automatisch van uw rekening afgeschreven.
De ouderbijdrage is bestemd voor het bekostigen van uitgaven die niet onder de rijksvergoeding vallen.
In de schoolbegroting worden de inkomsten ook daadwerkelijk ingezet voor de genoemde onderdelen.
Mocht er geld overblijven, dan wordt dit in een reservering gezet van de ouderbijdrage zodat dit
volgend jaar weer gebruikt kan worden. Kortom het geld zal niet voor andere doeleinden worden
gebruikt dan we hieronder aangeven.
De verdeling van de bijdrage is bij benadering:
• Projecten
€ 5,00 (waaronder Sinterklaas)
• Sportactiviteiten
€ 6,00 (bijvoorbeeld voetballen, sportdag en de koningsspelen)
• Kerst en Pasen
€ 11,50

Curus positief opvoeden
Leer de
de vaardigheden kennen die passen bij jouw kind

Huilend door de supermarkt, niet luisteren tijdens de verjaardagsvisite of onophoudelijk klieren onder
het eten. Alle ouders kennen situaties, waarin hun kind bepaald gedrag laat zien waar ouders moeite
mee hebben. Maar hoe ga je ermee om? Of beter nog, hoe kun je het voorkomen? Daarvoor is niet één
juiste manier, maar tijdens de cursus positief opvoeden leer je de vaardigheden kennen die bij jou en
jouw kind passen.
Preventiewerker Aukje van den Arend verzorgt deze cursus en graag licht zij een tipje van de sluier op.
Positief opvoeden begint met aandacht geven aan je kind. Zo kun je een te veel aan ongewenst gedrag
voorkomen. Laat je kind wel ongewenst gedrag zien dan zijn er diverse vaardigheden om op een rustige
manier sturing te geven. Tijdens de cursus oefen je deze vaardigheden eerst samen om ze vervolgens
thuis toe te passen. Zo leer je wat voor jou werkt en creëer je geloof in eigen kunnen om ongewenst
gedrag op een positieve manier te overwinnen. De cursus heeft tot doel om het opvoeden van kinderen
gemakkelijker te maken en om kinderen op een positieve manier op te voeden en de ontwikkeling van
kinderen te stimuleren.

Actieve deelname Deze cursus voor ouders met kinderen van nul tot twaalf jaar bestaat uit vier avonden
van half acht tot tien en een slotavond, van elkaar gescheiden door drie weken met drie keer
telefonisch contact om te vragen hoe het gaat. “De cursus is voor elke ouder die meer kennis wil over
het opvoeden en vraagt om actieve deelname. Aan de hand van een werkboek ga je zelf en in groepjes
aan de slag met het formuleren van doelen en het stimuleren van goed gedrag. Interesse? Meld je dan
aan of mail voor vragen naar a.vandenarend@zwartewaterland.nl
Data wanneer de cursus in Zwartsluis in de Sluuspoort van 19.30 – 22.00 uur wordt gegeven is: 29
oktober, 5 november, 12 november, 19 november en 17 december 2018.

