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Regel van de week
Misschien heeft uw kind het de afgelopen

Geachte ouder(s), verzorger(s),

weken over de regel van de week gehad.

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de

De regel van de week is ingevoerd met als doel

komende week. We wensen u alvast een fijn

positief gedrag te belonen.

weekend!

Dit houdt het volgende in:
Aan deze regel wordt een week lang extra

Agenda

aandacht besteed.
De kinderen die zich hieraan houden, krijgen

Donderdag 16 mei:
-

aan het eind van de dag een beloning

De kinderen hebben vrij: de leerkrachten

( ± 20 minuten ) bijv. buiten spelen, filmpje

hebben overleg over de voortgang van

kijken, spelletjes doen enz.

het leerproces van de kinderen.

Deze regel gebruiken we een week. Als het
goed gaat de week erna een nieuwe regel enz.

Mededelingen

Na 4 weken wordt de eerste regel herhaald.
Kinderen die zich hier niet aanhouden, krijgen

Gezocht: luizenmoeders en/ of luizenvaders
Helaas gaan we aan het eind van dit schooljaar
afscheid nemen van 1 luizenmoeder en gaan we
weer op zoek naar één of twee moeders en/of
vaders die volgend schooljaar willen helpen bij de
luizencontrole.

geen beloning maar gaan werken. Dit kan zijn
rekenen, taal, schrijven enz.
Wanneer mag een kind niet meedoen: Eerst
een waarschuwing; overtreedt de leerling de
regel nog een keer dan doet hij/zij niet mee met
de beloning.

Elke maandag na een vakantie komen de
luizenmoeders op school om in alle klassen te

Dit zijn de regels:

controleren. Met z’n tweeën controleren ze in
ongeveer een uur alle kinderen van De Arend.
Welke vader of moeder wil luizenmoeder Wendy
in het komende schooljaar gaan helpen?
Als u mee wil helpen of meer informatie wil

We lopen rustig door de school

hebben, kunt u zich opgeven via de mail bij juf
Heidi. h.hoeven@arendnunspeet.nl
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Gewoon praten OK !
Schreeuwen of grove taal: NEE !!!!

Ik steek mijn vinger op en ……..
wacht tot ik iets zeggen mag.

Elkaar helpen is oké ……………
maar bemoeien NEE !

