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Kwink

De komende week staat het thema Kindermishandeling centraal.
In de onderbouw richten we ons op ‘pijn’ en wat je dan het beste kunt doen. In de midden- en bovenbouw
leggen we uit wat kindermishandeling is en wat je kunt doen als iemand jou pijn doet of als
dat bij een ander gebeurt.

Hiep Hoera…..
Maandag 26 maart is Luc geboren. Zoon van juf Inge en
Chris, broertje van Sten en Evi.
Wij wensen ze veel geluk samen.

Iedere mening telt.....
Mijn naam is Muriel Rooks, moeder van Lu Ju (groep 8) en Shun (groep 5) en ik ben al meerdere jaren lid van de
klankbordgroep.
In de klankbordgroep fungeer je als klankbord namens alle ouders van de Jorisschool en is het belangrijk aan te
geven hoe er gedacht wordt over bepaalde zaken binnen de school.
Denk bijvoorbeeld aan:
 wat vinden we van de lengte van de 15 min gesprekken en wat vind je ervan dat je kind bij de
gesprekken aanwezig is.
 wat vinden we van het communicatieverloop tussen school en ouders.
 enz......er zijn natuurlijk vele onderwerpen denkbaar.
Elke bijeenkomst worden er verschillende onderwerpen aangesneden. De onderwerpen komen vanuit het
team, maar ook als ouder kun je punten inbrengen.
Vaak wordt het onderwerp in kleinere groepjes besproken en daarna weer teruggekoppeld in de grote groep.
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Het team van de Jorisschool staat open voor feedback en de input van de klankbordgroep wordt dan ook zeker
gewaardeerd.
Al met al dus heel interessant en erg belangrijk om je mening als ouder te laten horen. De klankbordgroep is op
zoek naar nieuwe leden. De klankbordgroep wordt 2 x per jaar gehouden en kost per keer maar 1,5 uur van je
tijd. Doen dus!
Nieuwsgierig geworden? Dan kunt u zich aanmelden via mail wilma@st-jorisschool.nl
Wij hopen op vele reacties!
Groet Muriel Rooks namens de klankbordgroep.

22 april gaan de koeien bij melkveehouderij fam. Wopereis weer naar buiten.
Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom aan de Varsseveldseweg 71. Zie de
bijlage.


Bijlage: De koeien gaan weer naar buiten
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