Nummer 28, 13 mei, Schooljaar 2018-2019
Beste ouders/verzorgers,

Ouderochtend voor peuter en kleuterouders
Maandag 20 mei a.s. van 8.30 tot 9.30 uur is er een ouderochtend voor peuter en
kleuterouders.
Het onderwerp is:
Wat willen de ouders bespreekbaar maken wat betreft opvoedvragen
Waar:
Op de P.J.T. school, ouders worden ontvangen door voorschoolleidsters Daphne en Nadia.

Zonnepanelen






Tijdens de meivakantie is er gestart met het plaatsen van zonnepanelen op het gehele dak van
onze school.
De zon geeft energie in de vorm van warmte en licht; zonnepanelen zetten dit zonlicht om
naar elektriciteit.
Door zonnepanelen te plaatsen helpen we mee aan het bestrijden van klimaatverandering
Door onze eigen energie op te wekken zijn we minder afhankelijk van energieleveranciers en
van veranderende energieprijzen
Zonnepanelen functioneren geluidloos en zijn vrijwel onderhoudsvrij
Door panelen te plaatsen helpen we mee aan de milieudoelstellingen van Nederland.

Gouden kettinkje met een "Z" hangertje
Zoë uit groep 7B is een heel dierbaar kettinkje kwijt.
Het is een gouden kettinkje en heeft een gouden hangertje in de
vorm van de letter Z.
Ze hoopt heel erg dat iemand het heeft gevonden en dan aan haar terug geeft. Mocht je het
hebben gevonden wil je het dan alsjeblieft terugbrengen in haar klas? Klas 7B bij juf Imane.
Heel erg bedankt alvast!! We hopen dat het kettinkje weer bij haar terug komt.

Petitie WAR child








Nog nooit is een oorlog begonnen door een kind. Toch groeien momenteel ruim 420 miljoen
kinderen op in een conflictgebied.
Ze zijn getuige van geweld, worden soms gedwongen om zelf mee te vechten of verliezen
familie en vrienden in het brute oorlogsgeweld.
Zo’n 20% van hen laat heftige veranderingen zien in hun emoties en gedrag. Dat zijn ruim 84
miljoen kinderen.
Ze zijn wanhopig, angstig en onzeker. Zelfs als het geweld stopt, is het voor kinderen nog
geen vrede. Een oorlog laat naast zichtbare ook veel onzichtbare littekens na.
Het conflict tekent hen voor de rest van de leven. Maar dat hoeft niet nodig te zijn, maar dan
is de juiste psychosociale hulp nodig.
Ons doel is dat kinderen weer gewoon kind worden. Door ze te helpen bij hun nare
ervaringen te verwerken. Dan kunnen ze weer dromen, leren en spelen.
Wij kunnen helaas niet zelf al die kinderen helpen. Daarom wil War Child
dat psychosociale hulp aan kinderen in conflictgebied een vast onderdeel van
internationale noodhulp wordt. Zodat we met z’n allen als volwassenen de
hulp aan deze kinderen gaan bieden die zij zo hard nodig hebben.
In de campagne #getekendvoorhetleven vragen wij daarom de komende
maanden aan Nederland om ons hierbij te steunen door onze petitie te
tekenen. Alle ontvangen handtekeningen zullen wij in oktober de
Nederlandse regering gaan aanbieden.

www.warchild.nl/getekendvoorhetleven

