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Startfeest
Het startfeest was een groot succes! Bij het
Rad van Avontuur waren mooie prijzen te
winnen beschikbaar gesteld door de
leerkrachten. De hoofdprijs was een
magnetron die juf Wendy aanbood en die
beschikbaar was gesteld door de firma
Zwennes. Er zijn nog 3 prijsjes niet
opgehaald: nummer 642, 761 en 714. Als u
uw prijs op haalt graag uw lotnummer mee
nemen.
Wanneer u iets lekkers heeft gemaakt voor
het startfeest kunt u de bonnen hiervan
inleveren bij juf Merari of juf Margriet. Zij
zorgen dan dat deze aan u uitbetaald
worden.

Sport en spel in de pauze
Tijdens de overblijf worden er
sportactiviteiten georganiseerd op het voorof zijplein van de school. Hiervoor is een
deel van het plein voor de school afgezet.
Wilt u niet door het speelveld lopen of
fietsen als u uw kind naar school brengt? Er
is ruimte om er langs te lopen. Namens alle
kinderen: hartelijk dank!

Kernwaarden
Zoals u wellicht nog weet heeft het team
van Prinsehaghe vorig jaar de koers voor de
komende 4 jaar uitgezet. De kernwaarden
die wij hanteren in de school hebben wij
opnieuw bekeken en uitgewerkt.
Onze kernwaarden vormen de basis van
onze gezamenlijke visie: vertrouwen –
saamhorigheid – positiviteit – autonomie
Vertrouwen: we vertrouwen
elkaar en willen te
vertrouwen zijn.
We benaderen elkaar vanuit
gelijkwaardigheid en
respecteren het perspectief
van een ander. We hebben met elkaar
duidelijke regels en afspraken opgesteld die
we naleven en waar we elkaar op kunnen
bevragen en aanspreken.
Saamhorigheid: samen maken
wij de school
Door een positief pedagogisch
klimaat zorgen wij ervoor dat
onze leerlingen met en van
elkaar kunnen leren. Door de ouders te zien
als partner kunnen we onze gezamenlijke
gedragen visie op onderwijs vormgeven.
Positiviteit: we gaan uit van
mogelijkheden
Wij benaderen elkaar positief
door oog en aandacht voor
elkaar te hebben, hoge
verwachtingen uit te spreken en gewenst
gedrag te benoemen en te belonen.
Autonomie: je mag er zijn
We bieden ruimte voor een
onderzoekende houding,
eigenaarschap, het maken van
individuele keuzes en het nemen van
verantwoordelijkheid.
Elke maand staat er een kernwaarde in de
school centraal. In de maand oktober is dat
“Vertrouwen”.

Nieuws uit groep 1-2
Wij werken na
de
herfstvakantie
over het thema
Herfst. Vrijdag 1
november gaan
wij naar het bos
voor de
Herfstwandeling. Alle ouders mogen mee
met hun eigen vervoersbewijs. Jongere
broertjes of zusjes kunnen helaas niet mee.
Verdere informatie volgt binnenkort.
Games
Van kinderen horen wij dat ze thuis allerlei
games op internet spelen. Deze spellen
worden vaak met kinderen van school
gespeeld. Dit levert regelmatig irritaties en
ruzie op die vervolgens op school verder
gaan. Dit verstoort de lessen en de pauzes.
Wij vragen u als ouders erop toe te zien wat
uw kind online doet. Om u hierover verder
te informeren organiseren wij binnenkort
een bijeenkomst voor ouders over Social
Media tijdens een koffieochtend.

Kinderboekenweek
Van 2 t/m 11 oktober is de
Kinderboekenweek. Het thema is “REIS
MEE”. Wij openen de Kinderboekenweek op
woensdagochtend om 8.30 uur op het
voorplein van de school. De kinderen die op
de fiets komen mogen met hun fiets op het
voorplein gaan staan bij het stenen muurtje.
De week wordt geopend met een lied en
een dansje.
Op 11 oktober is de afsluiting. Vanaf 14.45
uur kunt u in de speelzaal werk
bewonderen van de kinderen van de school.

Met vriendelijke groet,
Team basisschool Prinsehaghe
Belangrijke data:
18 oktober: studiedag team, leerlingen vrij

Lessen techniek groepen 1-2
Voor de lessen techniek is er kosteloos
materiaal nodig, zoals: wc-rollen,
keukenrollen, lege plastic flesjes, eierdozen,
schoenendozen, andere kleine doosjes,
plastic bakjes, kurken, doppen, kranten enz.
Graag inleveren bij juf Joyce.

