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1e Rapport

Flink aan de slag

Na de herfstvakantie is iedereen gewend en gaan we flink aan de slag. Begin december krijgen de
leerlingen al hun 1e rapport. Groep 8 werkt al richting het voortgezet onderwijs. De leerlingen werken
meer dan in groep 7, aan hun eigen programma: “Wat moet ik nog leren?” Zij nemen nu meer hun
verantwoordelijkheid voor hun eigen kennis en leren.

Schoolbestuur

Eind vorig schooljaar heeft bestuurslid van het eerste uur, Abdelmajid Boudzra, afscheid genomen van
SIPO. Het bestuur heeft hem hartelijk bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 26 jaar.
Na het vertrek van de heer Boudzra heeft het bestuur twee nieuwe toezichthouders verwelkomd, Farid
Bouchlaghmi en Fouad Serrari. De heer Serrari (35 jaar) woont in Bergen op Zoom en is eigenaar van
een advocatenkantoor in Roosendaal. Zijn juridische kennis zal goed van pas komen bij SIPO. Farid
Bouchlaghmi (29 jaar) heeft commerciële economie gestudeerd en heeft de afgelopen jaren
verschillende functies bekleed bij de gemeenten Tilburg, Breda en Eindhoven. Momenteel is hij
werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook zijn kennis en netwerk zal
SIPO goed kunnen gebruiken. Het bestuur wenst de nieuwe toezichthouders veel succes bij SIPO.

Nieuwe meubels 5b,6,7

De schoolleverancier heeft beloofd, dat de nieuwe tafels en stoelen voor groep 5b, groep 6 en groep 7
op 7 november worden geleverd. Dan zitten bijna alle leerlingen op mooi nieuw meubilair.
Als school gaan we nu weer sparen, zodat volgend jaar groep 8 en de nieuwe groep 6b nieuwe meubels
kunnen krijgen. Ondertussen moeten de kinderen netjes omgaan met de nieuwe spulletjes, want
we moeten er weer heel veel jaren mee doen.

Spulletjes verloren –
spulletjes gevonden …

Kinderen letten niet altijd goed op hun eigendommen, zoals tas, jas en gymspullen. Als we op school iets
vinden proberen we het bij de “eigenaar” terug te brengen. Als u ontdekt, dat uw kind de jas of de tas
van een ander kind mee naar huis heeft gebracht, geef die spulletjes dan a.u.b. mee terug naar
school. Het andere kind mist het en heeft er misschien wel verdriet om. We wensen allemaal die
eerlijkheid van een ander, als het om de spulletjes van ons eigen kind gaat. We kunnen ons dus goed
voorstellen hoe het voor een ander kind of een andere vader of moeder zal zijn.

PBS

Op school werken we met PBS, een positieve benadering van het gedrag van de kinderen.
Belonen wat al goed gaat en proberen minder nadruk te leggen op negatief gedrag.
Als ouder kunt u dat thuis ook doen. Voor deze week geldt dan de oefening hieronder.

Op tijd komen
maar niet te vroeg

Van alle leerlingen verwachten we dat zij om 08.25 uur en om 12.40 uur op de speelplaats van de
school zijn, zodat zij op tijd naar binnen kunnen gaan en de les op tijd kan beginnen.
Zij kunnen beter niet al te vroeg zijn, 5 minuten voor tijd is vroeg genoeg.

Schoolontbijt,
8 november

Volgende week donderdag, 8 november is het jaarlijkse, landelijke Schoolontbijt.
In de hele school eten we die ochtend gezellig met de hele klas een lekker en gezond ontbijt. Kinderen
hoeven dus niet vooraf thuis te eten. Dit schoolontbijt is een landelijke actie waaraan bijna alle scholen
deelnemen. Het brood, beleg en melk en thee wordt geschonken door een supermarkt in de buurt. Wij
krijgen de gezonde spulletjes dit jaar van de Aldi”. Kijkt u voor meer informatie eventueel op:

https://www.schoolontbijt.nl/ouders

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer 15 keer per schooljaar, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Ouderkamer
Programma week 44 en 45
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit
DAMCLUB
Elke woensdagmiddag is in de ouderkamer dammen, voor leerlingen van Aboe el-Chayr en De Regenboog.
Dammen isd niet alleen een superleuk spel, maar het is ook een slimme denksport waarin je je hersens goed leert gebruiken.
In de damlessen speel je elkeweek een partijtje met elkaar en leer je allerlei trucjes waadoor je steeds beter gaat spelen.
Dinsdag 30 oktober 8.45 uur- 10.15 uur
Informatie over jeugdtandverzorging
 Indra Mommers, coördinator jeugdtandverzorging geeft informatie en tips.
 Goede verzorging van de tanden van de kinderen is erg belangrijk.
 Hoe kun je dit het beste doen?

Dinsdag 6 november 8.45 uur – 10.15 uur
Koud Koken
 In de Ouderkamer maken we hapjes klaar.
 We maken in groepjes een salade, een gezond broodje, een lekker toetje.
 Dit eten we na afloop gezellig samen op.
 De recepten schrijven we op, zodat we ook thuis de hapjes nog eens kunnen klaarmaken.
Start budgetteercursus
De budgetteercursus start op donderdag 25 oktober van 12.30 uur tot 14.15 uur in
Ouderkamer De Dirigent .
Er is kinderoppas. Je krijgt veel informatie over allerlei regelingen en je leert hoe je de eigen adminstratie op orde kunt houden.
Het zijn 6 bijeenkomsten.
De data waarop de cursus plaatsvindt zijn: 25 oktober,
1 november, 8 november,15 november, 22 november 29 november.
Als je mee wilt doen, geef je naam en telefoonnummer dan even door in de Ouderkamer aan Annie
Meens, coordinator van de Ouderkamer.
Computerles
Elke dinsdagochtend en donderdagochtend is er een computerles in de Ouderkamer.
Tijd : 10.45 uur-11.45 uur.
 Op dinsdagochtend van 10.45 uur tot 11.45 uur is er een computerles voor de beginners.
 Op donderdagochtend van 10.45 uur tot 11.45 uur is er een les voor de gevorderden.
Er is weer plaats voor nieuwe deelnemers.
Je kunt zelf aangeven wat je graag wilt leren.
Als je mee wilt doen, geef je naam en telefoonnummer dan even door in de Ouderkamer aan Angela
Meulensteen, mediacoach of aan Annie Meens, coordinator van de Ouderkamer.
Speel-o-theek De Dirigent
Elke maandagmiddag is speel-o-theek De Dirigent geopend voor kinderen en ouders.
Tijd : 13.00 uur -16.00 uur.
In de speel-o-theek kun je gratis spelletjes, speelgoed , boeken en knutseltasjes lenen. Je mag de
geleende spelletjes 1 week thuis houden en daarna kun je weer andere spelletjes, boeken,
knutseltasjes of speelgoed lenen.
Iedereen is welkom.
Creatieve herfstactiviteit
Onder leiding van Gerda werden er prachtige herfststukjes gemaakt in de Ouderkamer.

