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Voorjaarsvakantie

GBS De Schatgraver

Volgende week is het voorjaarsvakantie. Fijn een week genieten van de
rust en misschien de laatste winterweek, voordat de lente echt
doorbreekt! Ik wens iedereen een fijne vakantie toe!
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e-mailadressen bij inschrijvingen
De afgelopen tijd zijn er inschrijvingen geweest voor het
pleinwachtrooster en voor de 10-minutengesprekken. De inschrijfmails
zijn verstuurd vanaf het domein: @schoolplanner.info. Deze afzender
wordt door sommige providers als spam geblokkeerd en komt dan in de
spambox terecht. Als dat het geval is bij u, dan kunt u dit domein
aanmerken als een veilige afzender (via uw e-mailprogramma) zodat in
de toekomst mail vanaf dit adres niet meer geblokkeerd wordt.
De mail wordt aan alle bij ons bekende mailadressen gestuurd. Als u de
mail niet heeft ontvangen, wilt u dit dan aan mij doorgeven? Dan kunnen
we controleren of de mail naar het goede adres is verzonden. We kunnen
niet zien of hij in een spambox is terecht gekomen.

Sportspektakeldag
Op zoek naar een leuke activiteit in de voorjaarsvakantie? Zie de
informatie in deze Nieuwsgraver over de sportspektakeldag op dinsdag
27 februari 2018!

ma. 26-02-18 t/m vrij. 02-03-18
ma. 05-03-18
wo. 14-03-18
wo. 14-03-18
wo. 21-03-18

voorjaarsvakantie
Maandelijks gebed voor de school
(8:30 – 9:30)
biddag
terugkomdag SBO
groepen 1 t/m 4 vrij i.v.m. studiedag
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pleinwachtrooster

Schatgraver
12.00-13.00 uur

Marshof
12.15-12.45 uur

5-3-2018
5-3-2018
5-3-2018
6-3-2018
6-3-2018
6-3-2018
8-3-2018
8-3-2018
8-3-2018
9-3-2018
9-3-2018
12-3-2018
12-3-2018
12-3-2018
13-3-2018
13-3-2018
13-3-2018
15-3-2018
15-3-2018
15-3-2018
16-3-2018
16-3-2018

Complimenten-regen
Hier zitten ze, de kinderen die de afgelopen drie weken aan Drama mee mochten doen.
Het zit er op! Dat geeft na een middag schitteren op het podium, wel of niet vermomd,
een fikse ontlading en opluchting maar ook een gevoel: Wat was het gaaf! Elke groep zegt
op zo'n moment: "Ik zou het stuk nog wel een keer willen opvoeren!"
Terwijl de kinderen, vaak bezweet onder pruiken en opgedirkt in bontjassen, op de rand
van het podium gaan zitten, geven wij een eerste reactie, natuurlijk altijd positief en
helemaal gemeend;-)
Daarna nodigen we de kinderen uit om een compliment te bedenken voor iemand uit de
groep. We vragen daarna of ze eerst willen vertellen voor wie het compliment bedoeld is.
Nadat ze de naam zeggen, kijken ze deze persoon aan en vertellen ze hem/haar wat zo
tof/knap/goed was.
Hier en daar vullen we wat aan of onderstrepen het gezegde.
Dit is altijd een heel waardevolle afsluiting van samen drie weken optrekken en voor
sommigen, hele spannende, grensverleggende dingen doen!
We hopen dat dit de kinderen mag helpen om te worden wie ze zijn!
,
de dramajuffen.
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Schoolmaatschappelijk werk
Even voorstellen…
Hallo, mijn naam is , werkzaam als maatschappelijk werker bij het Sociaal Wijkteam in
Zwolle Zuid. Vanaf heden ben ik voor een aantal uur per week betrokken bij de
Schatgraver, als schoolmaatschappelijk werker. Ik kom in de plaats van Annie Brouwer. Als
kind heb ik nog op de Schatgraver gezeten, dus bijzonder nu op deze manier weer aanwezig
te zijn op de school!
Het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden door de gemeente Zwolle. Bij de
schoolmaatschappelijk werker kunnen kinderen, ouders en leerkrachten terecht met
zorgvragen en zaken waar zij tegenaan lopen. Daar waar het enkel school gerelateerd is,
bent u in de eerste instantie bij de IB’er of leerkracht op de juiste plek. Het kan echter
ook zijn dat u thuis tegen dingen aanloopt; bij uw kind,
in de opvoeding, in uw partnerrelatie, persoonlijk of op
een ander gebied. Als medewerker van het Sociaal
Wijkteam ben ik tevens de toegang tot vrijwel alle
zorgaanbod in Zwolle en omgeving. Dus als ik u niet
kortdurend kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar een
passende hulpverlenende instantie.
Doorgaans ben ik elke donderdag, direct na schooltijd,
aanwezig op de Schatgraver. De IB’ers en leerkrachten
weten wanneer ik op welke locatie ben. Verder kunt u
mij op donderdag en vrijdag bereiken via
Wie weet tot ziens!

BSO de Schatgraver - Prokino
Goed nieuws voor alle kinderen die van spelen houden.
Op vrijdagmiddag is de BSO voortaan geopend van 12-18.30 uur. Alle kinderen die BSO nodig
hebben zijn dus ook op vrijdag welkom! De vrijdag is een kleine groep. Momenteel komen
er op vrijdag een aantal kinderen van 12-14.30 en ook een paar van 14.30 tot 18.30. Een
hele middag is ook een mogelijkheid. Kom je een keer kijken?
Spreek gerust 1 van de pedagogisch medewerkers aan voor vrijblijvende informatie. We
hopen je te zien!
Contactgegevens: Tel 06 33330426
Mail schatgraver@prokino.nl
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