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Week tegen het pesten en gastles van Emma

Afgelopen week was het de "week tegen het
pesten" en stond het thema seksualiteit
centraal. Van juf Miranda hadden de groepen
5&6 en 7&8 vorige week al een aantal posters
ontvangen om in de kring samen over te
praten.

Gastles over jongens en meisjes
Donderdag was Emma op bezoek bij ons op
school. In de aula heeft zij aan de kinderen van
eerst de middenbouw en later de bovenbouw
verteld over haar leven dat begon als jongetje
en nu verder gaat als vrouw. Emma kan daar
heel open en mooi over vertellen.
We hebben gehoord hoe het is om jezelf te
verstoppen omdat je bang bent dat je gepest
wordt als je jezelf wilt zijn.
En hoe het is om jezelf anders voor te doen
dan je bent, om bij een groep te horen.
We hebben gezien dat het fijn is om jezelf te
kunnen zijn en toch een groep mensen te
hebben waar je bij wilt horen. Zodat je je veilig
genoeg voelt om jezelf te zijn.
We hebben ook geleerd dat veel dingen niet
speciaal voor jongens of voor meisjes zijn.

Vragen
Er was heel veel ruimte voor vragen maar het
kan gebeuren dat kinderen op een later tijdstip
nog meer vragen hierover hebben.
Daarvoor wordt op school natuurlijk ruimte
gemaakt in de kring of een gesprek.
Misschien zijn er wel kinderen die thuis een
heleboel vragen willen stellen….

Misschien willen kinderen iets vragen en weten
ze niet aan wie, dan mag de vraag ook in de
luisterbus van juf Miranda. En vragen van
kinderen die speciaal voor Emma zijn mogen
ook aan juf Miranda worden doorgegeven.

Juf Inge is als luisterjuf alle groepen 1&2 en
3&4 langs geweest om te vragen naar de
ervaringen met de luisterbus. Ook om te kijken
of de kinderen nog wisten dat zij de luisterjuf
is. Mooi om te horen dat veel kinderen precies
wisten wat “juf Inge de luisterjuf” op school
doet, namelijk luisteren en helpen oplossen
van grote en kleine (pest) problemen!



Feestvarkens!
September

25 Lot Leermakers 3/4 Ingrid/Jolinde
26 Nikki Neuteboom 5/6 Wim/Heidi
29 Djeshy van Geel 5/6 Wim/Heidi
29 Julia Groenen 3/4 Jolanda/Monique
29 Evi Wolf 7/8 Kim/Franke

Oktober

1 Freek Goedvriend 5/6 Wieneke/Heidi
3 Lochlann McConnell 5/6 Miranda/Janneke
4 Mirte Rijkers 7/8 Kim/Franke
5 Dani Hopmans 1/2 Ine/Sandra
7 Roos Hijmans 7/8 Jan/Wendy

Agenda:
September

24-28 Oudergesprekken
26 Kinderpostzegels bovenbouw

Oktober

3-12 Kinderboekenweeek
12 Studiedag
15-21 Herfstvakantie
24 Luizencontrole

Pepernoten bakken en versieravond

Het lijkt nog zo ver weg, maar voordat je het
weet is hij alweer in Nederland. SINTERKLAAS!
Ook dit jaar gaan we weer met alle groepen
pepernoten bakken.

De onderbouw gaat op dinsdag 27 november
bakken.
De kleuterbouw gaat op woensdag 28
november aan de slag.
De midden- en bovenbouw op maandag 3
december.

Binnenkort krijgen jullie vanuit je eigen
stamgroep een uitnodiging om je in te
schrijven als er bij jou thuis gebakken mag
worden.

Ook hebben we alvast de versieravond
gepland op 19 november. We brengen dan
samen de school weer helemaal in
Sinterklaassfeer. Het is altijd een hele gezellige
avond. Onder het genot van een kopje thee of
koffie en iets lekkers maken we er altijd weer
een heel gezellig avondje van. En hoe meer
handen….

Misschien kun je deze datum alvast in je
agenda zetten.

Hartelijke groeten,

De Sintcommissie

Gevonden

Er is een roze velours rugzak met een
drinkbeker en bakje gevonden door
omwonenden van de school. Zij hebben dit
afgegeven bij de conciërge
van de Paulusschool.









Wereld TOS Dag

Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is niet makkeli jk. Daarom zetten we

iedereen die een TOS heeft op zaterdag 22 september 201 8 in het zonnetje. Onder Raising

Awareness for Developmental Language Disorders wordt er deze dag internationaal aandacht

gevraagd voor TOS. En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van

TOS.

TOS staat voor Taal Ontwikkeling Stoornis en is naast ADHD en autisme een

veelvoorkomende stoornis die nog bij veel mensen onbekend is.

Kinderen met TOS zijn sl imme kinderen die moeite hebben met praten en vertel len en met het

begri jpen van wat anderen zeggen. Op de taal na is er niets aan de hand is met deze

kinderen. Ze hebben doorgaans een normaal IQ, maar ondervinden problemen met het uiten

en verwerken van taal.

Een taalontwikkelingsstoornis is een neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische

oorsprong. Naar schatting heeft 7% van de kinderen in de leefti jd van 5 jaar hiermee te

maken. De precieze oorzaak is nog onbekend, maar er wordt - ook in Nederland - wel

onderzoek naar gedaan.

Meer informatie over TOS op de website TOS Kompas. Door Samen TrOtS worden

bijeenkomsten voor kinderen van 7 t/m 1 4 jaar met TOS (en hun ouders) georganiseerd.

http: //wereldtosdag.nl

http://wereldtosdag.nl
http://toskompas.nl
http://samentrots.nl



