Koetkrant
Woensdag 14 februari 2018
Agenda
14 februari 2018
16 februari 2018
19 februari 2018
21 februari 2018
24 februari t/m 4 maart 2018
5 t/m 9 maart 2018
21 maart 2018
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Halve finale schoolschaken Westfriesland
Kijkkwartier van 8.30 tot 8.45 uur
Intekenen 10-minutengesprek
Studiedag-alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Deze week 10-minutengesprek
Inschrijfochtend nieuwe kleuters van 8.45 tot 12.00 uur

Onderwerpen





Kijkkwartier vrijdag 16 februari
Visie op samenwerking ouders - school
Schoolvoetbal
Ouderavond gamen/sociale media, genotmiddelen en puberteit.

Geniet u ook zo van de sportieve prestaties tijdens de Olympische Spelen?
Op school kijken we af en toe een spannende rit, waarbij sommige
leerlingen ongestoord doorwerken en andere vol spanning de wedstrijd
volgen.
Vanmiddag staat er voor het schaakteam van obs de Koet de halve finale
van het schoolschaken Westfriesland op het programma. Wij wensen het
schaakteam vanmiddag veel succes met deze denksport!
Marloes Goesinnen
directie

Kijkkwartier 16 februari
Komt u ook een kijkje nemen in de klas van uw zoon / dochter? Komende vrijdag van 8.30 – 8.45 uur staan de deuren open
voor een ‘kijkkwartier’. Tijdens het kijkkwartier kunnen kinderen hun ouders / verzorgers vertellen wat ze geleerd hebben
met 4xWijzer, kunt u de themamuur bewonderen en de gemaakte werkstukken.
Visie op samenwerking ouders – school
Vanuit Stichting Allure is er een ouderprotocol. Deze is opgenomen in de schoolgids.
Aangezien wij veel waarde hechten aan een goede samenwerking met u als ouders /
verzorgers hebben we in samenspraak met de MR onderstaande visie op
samenwerken geformuleerd.
Ouders en school willen het beste voor elk kind, elke leerling. Als ouders en school
goed samenwerken, krijgen kinderen optimale kansen zich te ontwikkelen tot
bekwame, gelukkige, verantwoordelijke en zorgzame mensen.
De samenwerking op onze school is gebaseerd op 4 uitgangspunten:






Gezamenlijk belang: Ouders en school hebben als doel de ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren en
werken daardoor nauw met elkaar samen.
Wederzijdse betrokkenheid: Er is tijdig, duidelijk en voldoende informatieverstrekking van ouders en school door
middel van een open, eerlijke en regelmatige communicatie.
Gelijkwaardigheid: Gebaseerd op respect, vertrouwen van en in elkaar en het meedenken over de ontwikkeling
van kinderen.
Aandacht voor diversiteit: Obs De Koet is een respectvolle ontmoetingsplek. Een openbare school, met als motto
‘niet apart, maar samen’. Dit wordt gedragen door ouders, kinderen en leerkrachten.

‘Obs De Koet, de school waar iedereen er toe doet!’

Studiedag 21 februari
Tijdens de komende studiedag kijken we met elkaar naar de resultaten
van deze CITO-periode. Welke informatie geeft dit ons? Wat gaan we de
komende periode in het aanbod extra benadrukken? Wat heeft
gewerkt?

Ouder – kindgesprek / 10-minutengesprek
Vanaf komende maandag kunt u zich inschrijven voor het ouder-kindgesprek / 10-minutengesprek. Een waardevol moment
om samen te bespreken, waar is uw zoon/dochter trots op is en wat wil hij/zij graag verbeteren? Wij kijkien uit naar deze
gespreksperiode.

Woensdag 28 maart 2018 is weer het schoolvoetbal toernooi.
Vandaag krijgt uw kind een formulier mee naar huis als hij/zij mee wilt doen, waarop u uw zoon/dochter kunt aanmelden.
Op dit formulier kunt u naast het aanmelden van uw kind ook aangeven of u wilt rijden en/of coachen.
Houdt er wel rekening mee, dat u zelf verantwoordelijk bent voor het vervoer van uw kind van en naar de sportvelden.
Ook voor de begeleiding van onze OBS De Koet talenten doen we net als vorige jaren een beroep op u als ouder. U kunt dit
afstemmen met ouders waarvan de kinderen ook meedoen.
We hopen op een grote inschrijving van OBS De Koet kinderen.
Schoolvoetbalcommissie.
TSV Twisk, DESS, ALC, DWB, MOC & Spartanen.

Ouderavond gamen, sociale media, genotsmiddelen en puberteit
Op dinsdag 20 februari organiseren we op onze school van 20.00 – 21.30 uur een ouderavond gamen / sociale media,
genotmiddelen, puberteit. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Brijder Stichting en de GGZ.
Mocht u willen aansluiten, dan bent u van harte welkom en kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar
info@obsdekoet.nl

Fiets gevonden?
Ninthe (groep 7/8) is vorige week woensdag ziek opgehaald van school. Haar fiets
is in het fietsenrek blijven staan. Afgelopen maandag kwam zij op school en stond
haar fiets er niet meer.
Wie o wie heeft Ninthe haar fiets gevonden?
Kenmerken: damesfiets, Union, donderblauw, kettingkast ontbreekt.

