Agenda
Vrijdag 6 december
School omtoveren in kerstsfeer

Dinsdag 10 december
Extra voorstelling in het Korzo Theater
voor de groepen 1 en 2

Onze speciale dank gaat uit naar de geluidspiet Maurits.
Ooh en kijk vooral nog even op de Sintselfie-website (password: Sintselfie
2019): https://sintselfie.wixsite.com/sintselfie Er zijn zulke leuke en originele selfies
gestuurd!!!

Bereikbaarheid
Op 5 december 2019 start Ziggo met werkzaamheden in de buurt en 11 december 2019 is de
laatste dag. Zij werken alleen op werkdagen tussen 6.00 en 17.00 uur. Dan kan de
verbinding van internet en telefoon uitvallen. Soms een paar uur, soms een paar keer kort.
Buiten die uren doet alles het gewoon. De monteurs vervangen oude apparatuur in onze
straatkasten.

Kinderfeestje?
Zoals ieder jaar willen we als Willemsparkschool een geldkado geven aan een goed doel. Het
doel waarvoor we jullie en de kinderen enthousiast willen maken heet:
Uitgestelde Kinderfeestjes
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes richt zich op kinderen tussen 4 en 12 jaar die
het zonder (verjaardags)feestje met vriendjes moeten doen. Ieder kind verdient toch een
feestje?
PIP Den Haag schiet hen eenmalig te hulp met het project PIP Glazen Hok.
Het PIP Glazen Hok is het 3fm Glazen Huis in het klein. Vanuit de eigen tuin wordt er in het
weekend voor Kerst, 20 & 21 december 2019, 36 uur lang nonstop radio gemaakt.
Welke creatieve ideeën kunnen de Willemsparkkinderen verzinnen om geld in te zamelen?
Onze actie loopt van maandag 9 december tot en met donderdag 19 december. De kinderen
kunnen hun verzamelde centen dagelijks inleveren bij de leerkracht. Als jullie online gaan of
willen schenken, wil je dit dan op een briefje zetten en geven aan de leerkracht. Als het
mogelijk is willen we onze bijdrage in de radio-uitzending met een groepje kinderen gaan
brengen.
Doen jullie mee?

Kerstfeest
Wie heeft er morgen, vrijdag 6 december, een momentje (maakt niet uit hoe laat - 's
morgens of 's middags) om ons te helpen met de school in Kerstsfeer te brengen?
Door te klikken op onderstaande knop (deze werkt niet als je deze Info hebt geopend op de
website), vind je een invulschema waarin overzichtelijk is waar wij jullie hulp vragen voor
het kerstfeest.

P.s. volgende week is er een speciale Kerst Info

Kersthulp

Overblijf afspraken
Wij willen graag dat het overblijven op een zo prettig mogelijke manier verloopt. Daarom
zijn we in gesprek geweest met kinderen, overblijfkrachten en enkele ouders. Hieruit is een
plan voortgekomen. We willen jullie graag, in het kort, op de hoogte brengen van het plan.
In dit plan staan de schoolregels centraal:
• Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
• De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
• We zullen goed voor spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
• De mobiele telefoon wordt in het schoolgebouw niet gebruikt en ingeleverd bij de

leerkracht.
De leerkrachten brengen iedere week een regel onder de aandacht. Daarnaast brengen de
leerkrachten de overblijfkrachten van bijzonderheden of individuele afspraken op de
hoogte. De overblijfkrachten volgen dit schooljaar een training. Zo komen zij beslagen ten
ijs. Nu kan het zijn dat een kind zich niet aan de regels houdt. Daarvoor hebben wij het
volgende stappenplan opgesteld:

• De overblijfkracht geeft bij de eerste overtreding een waarschuwing.
• Bij de tweede overtreding wordt eveneens een waarschuwing gegeven en volgt er

een time-out van 5 minuten. Het kind krijgt de kans om zijn gedrag bij te sturen.
• Bij de derde waarschuwing wordt het kind uit de groep verwijderd, wanneer de

kinderen in de klas zijn. Ontvangt een leerling de derde waarschuwing op het
plein, dan krijgt hij/ zij een time-out gedurende 10 minuten op de bank. Het
Oeps-formulier wordt ingevuld. Dit is een reflectieformulier. Wanneer mogelijk
door de leerling zelf, is dit nog te moeilijk, dan wordt de leerling door een
overblijfkracht ondersteund.
• Bij een vierde waarschuwing kan het kind gedurende één week niet overblijven en

brengt hij/ zij de pauze thuis door. Het kind wordt door de ouders opgehaald en
weer naar school gebracht.
• Ouders worden middels een mailtje van de leerkracht op de hoogte gebracht van het

gedrag van hun kind, als het kind twee waarschuwingen heeft ontvangen.
• Ouders worden door de groepsleerkracht gebeld als er een vierde waarschuwing is

gegeven en het kind gedurende vier schooldagen de pauze thuis doorbrengt.
Natuurlijk hopen wij dat deze waarschuwingen niet nodig zijn!

