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50 jarig jubileum Waschool Rijssen
Van maandag 19 juni tot en met
donderdagavond 29 juni vieren wij
het 50 jarig jubileum van onze
school. Het belooft een bruisend
jubileum te worden met het thema
“Water”. We gaan o.a. met alle
kinderen naar een voorstelling in
het parkgebouw, we hebben een spetterend
waterfestijn, eten een keer op school en sluiten de
week af, met iedereen die maar wil komen op
donderdagavond 29 juni. Het doel van deze avond is
dat iedereen jong en oud, elkaar kan ontmoeten
onder het genot van iets te drinken met iets lekkers.
Voor de verschillende activiteiten hebben we hulp en
ondersteuning nodig. Op donderdag 18 mei gaat er
een Jubileumbrief naar alle gezinnen met uitgebreide
informatie over ons jubileum. ….wordt vervolgd 😊!

SWPBS
Terwijl sommige gezinnen maandag nog aan het
genieten waren van een lang weekend, zaten wij deze
dag zelf in de schoolbanken voor een teamscholing
over SWPBS. We mochten verschillende successen
delen met elkaar. En daarbij hebben we ook kritisch
gekeken naar wat we kunnen verbeteren of
aanpassen. Reacties n.a.v. de ouderavond hebben we
al eerder met elkaar besproken tijdens vergaderingen
en kwamen ook nu weer ter sprake. Zo kregen we
vragen of de groepsbeloningen niet ten koste gaat
van de effectieve onderwijstijd. De ervaring leert
inmiddels dat de groepsbeloningen meehelpen aan
de groepsvorming en dat het uiteindelijk tijd oplevert,
omdat we vooral aandacht besteden aan gewenst
gedrag. Hierdoor neemt het ongewenst gedrag af!
Ook zijn we met elkaar in gesprek gegaan over hoe
we kwaliteit kunnen blijven leveren om gewenst
gedrag te stimuleren.
In de vorige nieuwsbrief konden jullie al lezen dat we
aan de slag zijn gegaan met de reactieprocedure.

Hiervan maken we gebruik wanneer kinderen toch
ongewenst gedrag vertonen. Zoals jullie wellicht nog
kunnen herinneren van de ouderavond, hanteren wij
de 4:1 verhouding. Dit betekent dat 4 positieve
bekrachtigers (complimenten) t.o.v. 1 correctie
zouden moeten staan. Bij de reactieprocedure krijgen
kinderen twee maal de kans om negatief en
verstorend gedrag te veranderen in gewenst gedrag.
Wanneer ze het ongewenste gedrag blijven vertonen,
dan zullen er consequenties gelden voor
ongeoorloofd gedrag. De consequenties zijn
natuurlijk passend bij de leeftijd. Doordat we
schoolbreed dezelfde manier van handelen hanteren,
weten de kinderen wat ze kunnen verwachten. Uit
onderzoek blijkt dat kinderen hierdoor sneller zullen
kiezen voor gewenst gedrag.
Ook volgend schooljaar zullen we verder gaan met
SWPBS. Dit zullen we opnieuw doen in combinatie
met kernreflectie (hierbij benoemen we o.a. de
kernkwaliteiten van elk kind en coachen (hart – hoofd
-hand) we de kinderen om deze ook in te zetten in
hun dagelijks handelen).
Als team zijn we erg blij dat we gebruik maken van de
combinatie van SWPBS en kernreflectie, zodat we elk
kind zien en elk kind in zijn / haar kracht gezet wordt.
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Schoolreizen

Agenda

---zie voor de volledige schoolreisinformatie de schoolreisbrief---

Groep

Datum

Locatie

kosten

Gr 1-2

06-06-2017

Flierefluiter

€16,00

Gr 3-4

08-06-2017

Hof van Eckberge

€18,00

Gr 5-6

02-06-2017

€24,00,

Gr 7

09-06-2017

Openluchtmuseum
Arnhem
Hellendoorn

Gr 8

22,23,
24-05-2017

Kamperen Eskamp
Lemele

€55,00

Gebedsgroep
Kamp groep 8
Groepen 1 t/m 4 vrij
Hemelvaartsdag
Vrij
Entreetoets gr. 7

€15,00

De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 s.v.p.
geen zakgeld meegeven. Wij adviseren de leerlingen
uit de groepen 5 tot en met 7. maximaal 5 euro mee
te geven. Bij alle schoolreizen is er iets te eten
geregeld.
Wilt u het schoolreisgeld overmaken op iban /
rekeningnummer: NL73 RABO 3473.219.347 t.n.v. de
Willem Alexanderschool Rijssen. Vermeld bij de
betaling: De naam van het kind met de groep. Contant
betalen kan ook op de woensdag. Dan graag, per
kind, gepast geld in een envelop met daarop de
naam en de groep.

Bijbeltekst

19 mei
22 t/m 24 mei
22 t/m 24 mei
25 mei
26 mei
29 mei t/m 1 juni

Op school tijdens kamp groep 8
Op 22, 23 en 24 mei is onze groep 8 op kamp.
Tijdens het kamp zijn groep 5, 6 en 7 op school en
hebben de leerlingen van groep 1 tot en met 4 vrij.
In verband met de begeleiding bij groep 8 hebben
we op school de volgende bezetting:
Gr.
5a
6a
7a
7b

22-05
Juf Diny v.
Heek
Meester Dick
Waijerink
Juf Leonieke
Voortman
Juf Willemien
Seppenwoolde

23-05
Juf Diny v.
Heek
Meester Dick
Waijerink
Juf Leonieke
Voortman
Juf Willemien
Seppenwoolde

24-05
Juf Diny v. Heek
Juf Elisabeth
Nijzink
Meester Jan
Willem Lingeman
Juf Willemien
Seppenwoolde

Eindtoets
Onze groep 8 heeft een gemiddelde groepsscore van
535,7 gehaald. Dit is net boven het landelijk
gemiddelde en daar zijn we heel blij mee!
Komende week ontvangen we de officiële papieren
en individuele rapporten voor de leerlingen van
groep 8.
Voor de leerlingen en ouders is het dus nog even
wachten. De adviezen voor het vervolgonderwijs zijn
eind februari al gegeven. De leerlingen zijn al
aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs. Bij een
hogere eindtoetsscore kunnen we overwegen om het
advies naar boven toe aan te passen.

