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Weekinfo
Deze week hebben wij een nuttige
studiedag gehad, waarbij we vooral
praktisch bezig zijn geweest en eens
goed met elkaar konden overleggen.
Gele en rode kaarten
Op school vinden wij het belangrijk dat
kinderen goed met elkaar omgaan en
zich veilig voelen. Soms vertonen
kinderen grensoverschrijdend gedrag
wat wij als leerkrachten en school niet
acceptabel vinden. Te denken valt aan
schoppen, slaan, spugen, knijpen, bijten,
schelden enz. Mocht uw kind
grensoverschrijdend gedrag vertonen,
zak het hiervoor een waarschuwing
krijgen of indien nodig gelijk een
consequentie.
Wij hanteren het gele en rode
kaartensysteem al jaren. Dit blijkt op
onze school goed te werken.
Hoe werkt het?
Kinderen van Unit 2 krijgen een gele
kaart als zij grensoverschrijdend gedrag
vertonen. Bij een gele kaart in dezelfde
week krijgen ze rood en blijven ze een
dag binnen. Ouders worden ingelicht bij
een rode kaart of bij herhaling van
meerdere gele kaarten.
Kinderen van Unit 3 krijgen een gele
kaart als zij grensoverschrijdend gedrag.
Deze kaart blijft staan tot de volgende
vakantie. Bij nog een gele kaart in deze
periode krijgen de kinderen rood en
blijven zij een week binnen. Ouders
worden ingelicht bij twee rode kaarten.
We willen de regels ook wat meer
centraal zetten. We hanteren op de
Zilvermeeuw de volgende 10 regels:
1. Wees aardig voor elkaar en laat
dat ook eens horen of zien.

2. Problemen lossen wij met praten
op.
3. We raken elkaar alleen aan, als
de ander dat goed vindt.
4. We accepteren het uiterlijk en de
kleding van een ander.
5. Luister goed naar elkaar en ga op
een fijne manier met elkaar om.
6. We zijn zuinig op onze spullen en
op de spullen van een ander.
7. We gedragen ons rustig, zodat
iedereen goed kan werken.
8. We hebben respect voor elkaar en
voor de mening van een aan.
9. De kinderen van De Zilvermeeuw
gaan na schooltijd respectvol met
elkaar en anderen om.
10. Laat zien dat je baalt van pesten,
help altijd het gepeste kind.
Deze week lichten we de volgende regel
eruit:
1. Wees aardig voor elkaar en laat
dat ook eens horen of zien
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober gaat de
Kinderboekenweek weer van start. Wij
willen graag openen op het plein. De
kinderen mogen die dag op het plein
wachten. U bent natuurlijk ook weer van
harte welkom om aanwezig te zijn.
Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s,
oma’s, tantes, ooms enzovoort die willen
voorlezen. Dit kan aan een kleine of
grote groep kinderen zijn. U kunt zich
inschrijven bij het lokaal.
Het gaat om ma 7 okt, vr 11 okt, di 15
okt van 8.30u tot ongeveer 8.45u. Doet
u mee?
Vrijdag 18 oktober hebben wij een
kleedjesmarkt. Deze start om 14.00u. U
bent van harte welkom om te komen
snuffelen. We zijn gewoon om 14.30u
uit.

Deze keer is er geen tentoonstelling bij
de Kinderboekenweek. Deze hebben we
verplaatst naar het voorjaar. Er komt
dan een tentoonstelling bij het thema
Techniek.

CONTACTPERSOON
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Marlous Beemsterboer
mr_dezilvermeeuw@opoijmond.nl

VOORZITTER OUDERRAAD:
7 oktober: De week van het
opvoeden
CJG heeft dit jaar aan ons gevraagd of
wij mee willen doen met een
buurtevenement i.v.m. de week van het
opvoeden. Het thema is dit jaar: Samen
spelen met je kind! Dit past perfect bij
onze school.
Op 7 oktober om 14.15u zullen we de
week van het opvoeden openen met een
dansje. Deze wordt morgen aangeleerd
door de Danstuin. Na de opening van het
dansje zal wethouder Aad Schoorl een
praatje houden. Tot slot zijn er allemaal
spelletjes op het plein, waarbij u samen
met uw kind gaat spelen.
Er komt nog een flyer, maar we willen u
bij dezen alvast uitnodigen om hierbij
aanwezig te zijn.

We zijn gewoon om 14.30u uit.
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