
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

Afgelopen week was de schoonmaakweek op school, wij willen de ouders bedanken die 

ons hierbij geholpen hebben. Fijn dat we zo met z’n allen de school weer netjes en 

schoon hebben kunnen maken! 

Volgende week is het Sint Maarten. Alle leerlingen gaan in de eigen groep een  lampion 

maken, in sommige groepen zijn ze daar al druk mee bezig. Op vrijdag 11 november moet 

er natuurlijk eerst even een proefrondje door de school gelopen worden.  

Neemt iedereen zijn lichtje, voorzien van naam, (voor) donderdag 10 november dan mee 

naar school?! 

 

Francien Soeter 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ALGEMENE OUDERAVOND  

Donderdag 17 november staat de algemene ouderavond gepland. De 
avond start om 18.30 uur en zal om 21.00 uur eindigen. In het zakelijke gedeelte worden 
de stukken van de AC en MR besproken. Deze stukken kunt u van te voren inlezen.  

Het tweede gedeelte van de avond staat in het teken van Leefstijl, onze methode voor 
sociaal emotionele ontwikkeling. Dit gedeelte van de avond wordt geleid door Heinnie 
Kieft, zij heeft ook onze teamtrainingen gedaan.  Vorig jaar kon de informatieavond over 
Leefstijl niet doorgaan i.v.m. corona, we zijn blij dat deze nu wel kan plaatsvinden.  
 
Het thema van de avond is: een algemene kennismaking met Leefstijl. 
De bijeenkomst gaat over het Leefstijl-programma dat aan de klas van uw kind wordt 
gegeven. Dit programma is bedoeld om kinderen sociaal-emotionele vaardigheden te 
helpen ontwikkelen. De leerlingen leren in de klas onder andere hoe ze beter met elkaar 
kunnen omgaan en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Op deze avond kunt u als ou-
der/verzorgende ondervinden wat de leerlingen doen tijdens de Leefstijl-lessen. Ook is 
er gelegenheid tot het uitwisselen van gedachten en het stellen van vragen. Alle thema’s 
in het Leefstijl-programma zullen op deze avond kort worden toegelicht.  
 
In Parro komt volgende week de agenda te staan van de avond en kunt u ook aangeven 
of u wel/ niet aanwezig bent. Wij hopen u allemaal te mogen begroeten donderdag de 
17de!  
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LEEFSTIJL— SCHOOLREGEL 

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-

emotionele vaardigheden. Wij zijn het schooljaar gestart met het eerste thema 

waarin de sfeer in de groep centraal stond. 

 

Na de vakantie zijn we met thema 2 gestart: Praten en luisteren. Dit thema gaat 

over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardig-

heden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede 

voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk 

kan zijn als zelf iets vertellen.  

 
De komende periode staat er weer een nieuwe schoolregel centraal: 
Gaat de bel dan stopt het spel.  

 
VANUIT DE MR 

Op donderdag 13 oktober heeft de MR de eerste vergadering van het nieuwe 
schooljaar gehad. We zijn gestart met twee nieuwe leden. Vanuit de oudergeleding 
Maarten Breimer en vanuit de personeelsgeleding Inge van der Kooi-Scholten.  

Op de agenda stond o.a. de jaarbegroting, Francien lichtte deze toe en de MR gaf 
hierop haar goedkeuren. Ook is het corona-draaiboek besproken.  

In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om de school op de 
kaart te zetten. Zo hebben we een nieuwe huisstijl, is er een prachtige promotie-
film gemaakt en zijn er folders rondgegaan in het dorp. In de MR is het op de kaart 
zetten van de school een terugkerend onderwerp. 

Tot slot bespraken we de aankomende algemene ouderavond op 17 november. 
We hopen u dan allen te ontmoeten.  

 
VANUIT DE SINTERKLAASCOMMISSIE ENS 

Zaterdag 19 november is de Sinterklaasintocht in Ens. Sinterklaas neemt ook dit jaar zijn grote boek weer mee 
naar het Wapen van Ens. Mocht u wat leuks te vertellen hebben over uw kind, mail dit dan naar                                        
sinterklaas.ens@gmail.com en misschien mag uw kind wel op het podium komen.  
P.S. vermeld hierbij de naam en leeftijd van uw kind.  
 
Groetjes de Sinterklaascommissie Ens  



………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WIST U DAT… 

…    De woensdag na de vakantie alle leerlingen op luizen zijn gecontroleerd. 

…    De school luizenvrij is. 

…    Wij de luizenouders weer hartelijk willen bedanken voor het controleren. 

…    Groep 6/7/8 de komende week aan de slag gaat met mediawijsheid. 

Fijn weekend! 

 
DATUM ACTIVITEIT 

Vrijdag 11 november Sint Maarten 

Donderdag 17 november Algemene ouderavond 

Vrijdag 18 november Voorstelling groep 1/2/3 

Vrijdag 18 november Nieuwsboog 

Vrijdag 2 december  Nieuwsboog 

Maandag 5 december Sinterklaas op school, alle leerlingen om 12.00 

uur vrij 

Agenda 


