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Nieuwsbrief van de Ludgerschool

Herfst
Vanwege de wind, de bijzondere kleuren in de natuur, de
regenbuien en de warme truien, vind ik persoonlijk de
herfst een heerlijk seizoen. Ook zie ik kinderen genieten
van de bladeren waar ze lekker doorheen lopen en de
plassen waarin ze stampen. Ik hoop dat de herfstvakantie
hen ook voldoende rust heeft gegeven om met veel
energie op school te kunnen leren.
Maandag 12 november gaan de groepen 8 op werkweek.
Ze gaan zoals ieder jaar 4 dagen naar het de
Paasheuvelkgroep in Zeist. De kinderen, Juf Mieke,
meester Henk, juf Frances en de andere begeleiders
hebben er heel veel zin in. Wij wensen ze een hele fijne tijd
in Zeist toe met veel gezelligheid en droog weer!
Berthy van Renselaar
Schoolleider Ludgerschool

Inhoud van deze nieuwsbrief
Kanjergedrag
Gevonden voorwerpen onderbouw
Kinderrechtentour 2018
Week van de Mediawijsheid
Mededelingen
Agenda komende periode

We zijn kanjers!

Kanjergedrag
Op onze school werken we met de kanjertraining.
We besteden daarbij veel aandacht aan
kanjergedrag. De kanjer heeft een witte pet op, is te
vertrouwen, helpt een ander, speelt niet de baas,
lacht niet uit en doet niet zielig. Op school willen we
graag dat alle kinderen zich als kanjers gedragen.
Gelukkig doen de meeste kinderen dat ook altijd!
Soms zien we echter toch nog steeds, met name op
het schoolplein, ruw gedrag dat niet past bij de
witte pet. Dit is niet de bedoeling.
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We willen graag dat alle kinderen zich op onze school veilig kunnen voelen en daarom
is het belangrijk dat alle kinderen zich aan de kanjerregels houden. Duwen, schoppen
en slaan of uitlachen hoort daar niet bij!
Het zou fijn zijn als thuis ook regelmatig gesproken kan worden over kanjergedrag. Als
we thuis en op school kinderen het goede voorbeeld geven dan kunnen alle kanjers
met veel plezier naar school gaan!

Gevonden voorwerpen
De krat op de onderbouw zit vol spullen die achtergebleven zijn in de periode vanaf de
zomervakantie tot aan de herfstvakantie met daarin onder andere een paar roze
gymschoenen, roze handschoentjes, 2 rode doppler-drinkflessen, een roze jasje, een
paarse inklapparaplu en enkele lange broekjes.
Komt u kijken of er nog iets in zit wat van uw kind(eren) is? De krat staat in de hal van
de groepen 1/2E, 3 en 4. U kunt het ophalen tot 16 november, daarna gaat het naar
een goed doel.
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Kinderrechtentour 2018
De Kinderombudsvrouw wil van kinderen en jongeren in Nederland
weten hoe het met ze gaat en wat zij belangrijk vinden. Daarom ging
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en haar team op
Kinderrechtentour door Nederland. Klik hier voor het laatste nieuws en
foto's en flimpjes van de Kinderrechtentour 2018!

Vragenlijst: wat vinden de leerlingen belangrijk?
Om van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk vinden, roept
de Kinderombudsvrouw alle kinderen en jongeren in Nederland op om deze online
vragenlijst in te vullen. De vragen, zijn gericht aan leerlingen tussen de acht en achttien
jaar. Zij kunnen hun stem laten horen via deze vragenlijst. De vragen gaan over hun
leven. Wat vind jij belangrijk? Waar maak je je zorgen om? Hoe zie jij je toekomst? En
wat zou jij veranderen in Nederland als jij het voor het zeggen had?

Vragenlijst 8 t/m 12 jaar

Hoeveel tijd kost het?
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. De vragenlijst wordt
tussendoor opgeslagen, je kan op elk moment stoppen en later weer doorgaan. De
vragenlijst kan tot 3 november worden ingevuld.
Wie ziet de antwoorden?
De vragenlijst wordt anoniem ingevuld. Dat betekent dat niemand kan zien wie de
invuller is. Ook andere mensen, zoals ouders of leerkracht of docent, kunnen niet zien
wat er is ingevuld. De antwoorden die de leerling geeft, worden alleen gebruikt voor
het onderzoek van de Kinderombudsman. De vragenlijst wordt niet gedeeld met
anderen.
Wat gebeurt er met de antwoorden?
Met de verhalen, ervaringen en meningen wil de Kinderombudsvrouw kinderen en
jongeren een stem geven in haar werk en eventuele problemen aankaarten bij de
verantwoordelijke partijen. De resultaten uit de gesprekken tijdens de
Kinderrechtentour en de vragenlijst worden op 20 november, de Internationale Dag
voor de Rechten van het Kind, feestelijk gepresenteerd.
Alvast bedankt voor je medewerking.
Hartelijke groet,
Margrite Kalverboer
De Kinderombudsvrouw
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WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 2018:
‘HEB JIJ HET ONDER DE DUIM?’
Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe
verschaft ‘ie ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de
ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een
groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken, het zoeken
of delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je
privacyinstellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van
mediawijsheid in de vingers te hebben.
Tijdens de komende Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018)
richten we ons op iedereen die wel een helpende hand kan gebruiken. We
onderzoeken waaraan je vandaag de dag moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’ te
noemen en stellen jong en oud de vraag:
‘Heb jij het onder de duim?’

Mededelingen

Tijdig opgeven voor /afmelden van school
Wilt u er aan denken broertjes en zusjes onder de 4 jaar zo snel mogelijk op te geven?
Voor een aanmeldingsformulier kunt u mailen naar aanmelden.ludgerschool@ksuutrecht.nl
Wij willen ook heel graag weten als u gaat verhuizen of als uw kind naar een andere
basisschool gaat: aanmelden.ludgerschool@ksu-utrecht.nl
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Voor in uw agenda:
5 november:
6 november:
7 november:
12 t/m 15 november::
14 november:
16 november:
21 november:
17 november:
19 november:
21 november:
22 november:
28 november:
30 november:

Studiedag van het team. Alle kinderen vrij!
Vergadering van de Medezeggenschapsraad (MR)
Inloopspreekuur Buurtteam (11.30-13.30u) - onderbouw
Schoolkamp groepen 8
Inloopspreekuur Buurtteam (11.30-13.30u) - bovenbouw
Start week van de Mediawijsheid
Inloopspreekuur Buurtteam (11.30-13.30u) - onderbouw
Landelijke aankomst Sint
Vergadering van de Oudervereniging (OV)
Inloopmiddag groepen 5 t/m 8
Inloopmiddag groepen 3 en 4
Inloopspreekuur Buurtteam (11.30-13.30u) - bovenbouw
Volgende nieuwsbrief

Heeft u suggesties voor het Ludgernieuws, laat het weten!
Mail naar: info.ludgerschool@ksu-utrecht.nl
Wijzigingen (e-mail)adressen en/of telefoonnummers graag ook doorgeven op
bovenstaand adres.

