Nieuwsbrief 5, vrijdag 28 september 2018
1000e Vreedzame Basisschool
Zoals we eerder hebben gemeld, heeft ons
team een leerlijn ontwikkeld “van
zelfredzaamheid van autonomie”. Dat is
vooral gericht op de ontwikkeling van de
individuele leerling.
Vanuit het kader actief Burgerschap en het de
sociaal emotionele ontwikkeling van onze
leerlingen hebben we gekozen voor de
methode “De Vreedzame School”. Daarbij
hoort o.a. een opleidingstraject van het team.
Met het aanschaffen van deze methode zijn
wij de 1000e Vreedzame School in Nederland.
In Utrecht was gisteren een feestelijke
bijeenkomst om dit officieel bekend te maken.

Kinderboekenweek
Volgende week start de Kinderboekenweek.
Het thema is “Vriendschap: Kom Erbij”.
Natuurlijk besteedt Digitalis aandacht aan de
Kinderboekenweek. Het thema vriendschap
past mooi bij De Vreedzame School.
We hebben een aantal leuke nieuwe boeken
gekocht voor onze bibliotheek en
traditiegetrouw is er de voorleeswedstrijd in
de bovenbouw. Wie mag onze school gaan
vertegenwoordigen bij de Almeerse
voorleeswedstrijd? U leest het hier
binnenkort.
Studiemiddag maandag 8 oktober
De eerstvolgende studiemiddag is maandag 8
oktober. Zoals gebruikelijk is er tijdens
studiemiddagen op aanvraag overblijf
beschikbaar, is er sport & spel instuif bij de
gymzaal en bij voldoende belangstelling is er
een workshop bij het ArtLab.

Kalender
maandag 8 oktober

vrijdag 19 oktober
zaterdag 20 oktober-zondag 28 oktober
maandag 29 oktober

Digitalis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere

Studiemiddag
- op aanvraag is er overblijf
- workshop ArtLab en Sport & Spel instuif gymzaal
studiedag
herfstvakantie
studiedag

036 – 767 04 10
www.basisschooldigitalis.nl
twitter @obsdigitalis

Tevredenheidspeilingen
Leerlingtevredenheidspeiling
Elk jaar houden we een leerlingtevredenheidspeiling. In juli 2018 hebben we een
peiling afgenomen. Hieronder treft u de samenvatting aan:

Oudertevredenheidspeiling
We houden om de 2 jaar een oudertevredenheidsonderzoek. We hebben in juli 2018
door Scholen Met Succes een onderzoek laten uitvoeren. Helaas waren er te weinig
respondenten en is deze peiling niet representatief.

Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook dit najaar weer de
opvoedcursus: opvoeden en zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd want kinderen
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het
normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan
de hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te
maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u
goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige
ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en Prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij.
Wanneer: Start 16 oktober.
De cursus wordt op de dinsdagochtend gegeven van 9-11 uur
De cursus data zijn: 16-30 Oktober- 13-20-27 November-11 December.
Hij wordt gegeven in het gebouw van de GGD, Boomgaard weg 4. Almere (parkwijk)
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met JGZ Almere
tel. nr: 0880029990 (keuze menu: keuze 2 en nogmaals keuze 2)

www.opendagamsterdamsciencepark.nl

