Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad!
Wij hebben de vakantie met alle kinderen goed
ingeluid tijdens het carnavalsfeest. Wat een
gezelligheid met al die lieve prinsessen,
supermannen, monsters en alle andere prachtige
kostuums. Organisatie, bedankt!
Tijdens de vakantie heeft het bovenbouwplein een
kleine make-over gehad. Daarover later meer in deze
nieuwsbrief.
De afgelopen week is de 8e groep gestart. Alle groep
2 kinderen hebben heerlijk gewerkt met Juf Liselot.
Fijn!
Juf Monique is weer terug van haar
zwangerschapsverlof. Samen met Juf Frikje zal zij lekker aan de slag gaan met alle kinderen
van groep 0/1a. Veel plezier allemaal!

Visie: kernwaarden
Waarschijnlijk is het u al wel opgevallen; een eyecatcher op het bovenbouwplein.
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met de
herijking van onze visie: 'Waar staan we op dit
moment met onze school? Waar willen we naar toe?
Wat vinden we hierbij belangrijk?' Samen met het
team en de MR hebben we antwoord gegeven op
deze vragen. Tevens hebben we informatie gehaald uit
het tevredenheidsonderzoek, dat u en uw kind(eren)
heeft/hebben ingevuld.
Veilig, verbonden, verantwoordelijk, vaardig; deze vier
v's staan centraal binnen ons onderwijs. Deze pijlers
zouden dus ook voor u heel herkenbaar moeten zijn. Om dat nog extra kracht bij te zetten,
hebben we ervoor gekozen om deze vier v's letterlijk een plaats te geven binnen onze school.
Binnenkort zullen we u de uitwerking van de vier v's laten zien: 'Hoe zie je veilig, verbonden,
verantwoordelijk en vaardig terug in het onderwijsconcept, wat betekent het voor de leerling en
voor het team?'

Kanjertraining

Open dag

Inmiddels zijn we met het hele team van
Open Hof, Den Bongerd en De Avonturiers
begonnen aan de cursus voor de
Kanjertraining. We zijn er erg enthousiast
over! Vanaf volgende week zullen we in de
groepen met de eerste oefeningen gaan
beginnen. Deze oefeningen werken nog
beter als u als ouder ook op de hoogte bent
van de uitgangspunten en manier van
werken van de Kanjertraining. Daarom willen
we u heel graag uitnodigen voor één van
onze ouderavonden op 6 en 8 maart a.s.
Deze dagen zag u vast al eens op de
kalender staan. U heeft vandaag van uw
(oudste) kind de uitnodiging ontvangen.

Ook dit jaar organiseren we een open dag
voor de ouders van kinderen die in het
schooljaar 2018-2019 vier jaar worden. Zij
zijn van harte welkom om op dinsdag 20
maart een kijkje te komen nemen en de
sfeer te proeven bij ons op school.
Mocht u gezinnen in uw omgeving kennen,
waarvan de kinderen bijna 4 jaar worden,
dan zouden we het fijn vinden als u hen op
onze open dag wijst.
Heeft u zelf een kind dat volgend schooljaar
naar school gaat, dan verzoeken wij u ook
om vóór vrijdag 31 maart het
aanmeldformulier in te leveren. Het
aanmeldformulier vindt u op onze website en
deze is ook bij Bregje op te halen.
Binnenkort ontvangt u van ons weer onze
open-dag-poster. We zouden het waarderen
als u onze poster een mooi zichtbaar plekje
op uw raam geeft!
Alvast bedankt!

Juf Ilona

Mailwijziging

Verkeer

Helaas zullen we vanaf 1
maart afscheid nemen
van Juf Ilona. Ilona heeft
het afgelopen half jaar de
taak van meneer Ruud
overgenomen en heeft
dus als
onderwijsassistent de
ondersteuning in alle
groepen verzorgd. Op dit
moment loopt de
sollicitatieprocedure. We
wensen Ilona veel plezier
met haar nieuwe baan!

Het algemene mailadres van de
school is gewijzigd. Voortaan
kunt u mailen naar
info@openhof-goirle.nl.

Vandaag heeft uw kind
een brief ontvangen
i.v.m de
verkeersveiligheid
rondom de school. Wij
vragen uw aandacht
voor deze brief en
wellicht is het ook van
belang om hem te laten
lezen aan anderen die
uw kind wel eens komen
ophalen (oppas, opa's
en oma's, etc.).

Opleidingsschool
Zoals u weet, zijn we een
opleidingsschool. Dat betekent
dat we stagiaires de kans geven
om ervaring op te doen. In de
bijlage stellen zij zich aan u
voor.

Jeugdvakantiewerk
Beleef een week vol avonturen in het Rariteitenmuseum
tijdens het Jeugdvakantiewerk!
Schrijf je voor 1 mei a.s. in tegen het lagere tarief.
Het JVW is dit jaar in de laatste week van de zomervakantie,
dus van:
Maandag 13 tot en met zaterdag 18 augustus 2018.
Alle informatie over het JVW en de mogelijkheid om je in te
schrijven, vind je op: inschrijven.jvwgoirle.nl.
Het Jeugdvakantiewerk kost € 28,50 per deelnemend kind
voor de hele JVW-week. Geef je je op na 30 april a.s. dan kost
het € 43,00. Wacht dus niet langer en geef je snel op voor een onvergetelijke afsluiting van de
vakantie.
Natuurlijk zijn we ook altijd op zoek naar vrijwilligers, al is het maar voor één dag. Dus als je zin
hebt om als vrijwilliger deze gezellige week mee te maken, dan kun je jezelf ook inschrijven op
de site.
Heb jij zin in een week vol theater, spellen, tochten en andere activiteiten? Schrijf je dan snel in
voor het Jeugdvakantiewerk 2018!

Agenda
Dinsdag 6 maart

Inschrijven VO (achternaam A t/m K)
Informatie avond Kanjertraining
Donderdag 8 maart Inschrijven VO (achternaam L t/m Z)
Informatie avond Kanjertraining
MR-vergadering
Maandag 12 maart OV-vergadering

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@openhof-goirle.nl toe aan
uw adresboek.

