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Belangrijke data

Datum Activiteit Groep

10 nov Nationaal Schoolontbijt
Fietsenkeuring (11:00 uur)

alle groepen
groep 3 t/m 8

11 nov Informatie-brief gaat mee Alle groepen

16 nov Studiedag alle groepen  vrij

17
24
8

nov
nov
dec

Mediatorentraining (10:00-12:00 uur) Groep 7/8

Kinderboekenweek
De afgelopen weken hebben we in alle groepen gewerkt aan
de Kinderboekenweek met als thema ‘Gi-ga-groen’. Na een
gezamenlijke opening hebben we ook een heerlijke
afsluiting gehad. Kleedjes- lezen, een boekenmarkt en
natuurlijk de voorleeswedstrijd.
Evi Dirksen uit groep 7 gaat onze school vertegenwoordigen
bij de regionale voorleeswedstrijd..

Evi, gefeliciteerd en succes!

Nieuwe leerling groep 3/4
Na de herfstvakantie komt er een nieuwe leerling in de 3/4
bij juf Karin en juf Beatrijs. Welkom op onze school Liam. hopelijk voel je je snel thuis bij
ons.

Extra leerkracht groep 3
Zoals u weet hebben wij een sollicitatieprocedure opgestart om een extra leerkracht
voor groep 3 te werven. Dit is helaas niet gelukt.

Juf Noor heeft aangegeven dit heel graag te willen doen. Zij zal na de herfstvakantie op
de maandag t/m woensdag gekoppeld worden aan groep 3.

Juf Kathinka blijft dit doen op de donderdag en vrijdag.
De groep blijft bij elkaar. Ze worden verdeeld in verschillende instructiegroepen. Beide
leerkrachten draaien hierbij een deel van de groep.

Ankernieuws



Er wordt al een paar weken op deze manier gewerkt met juf Kathinka. Fijn dat elk kind
zo voldoende aandacht krijgt.

Groep 2 op vrijdagochtend naar school
Na de herfstvakantie zal er extra onderwijs zijn voor de
groep 2 leerlingen. Zij gaan dan om de week op
vrijdagochtend naar school. Op school zullen zij les krijgen
van meester Hubert. Hij zal op de vrijdagen het onderwijs
aanbieden met de doelen en de lesstof van groep 2. Ze
zullen daarnaast extra oefening krijgen in de vaardigheden
die zij nodig hebben voor groep 3. Op de vrijdagen zijn de
lessen in het derde kleuterlokaal, dat is het lokaal op de
hoek naast de groep van meester Hubert.
De lestijden op de vrijdagen zijn van 8:30 uur tot 12:00 uur.
Het lokaal gaat open om 8:20 uur. De kinderen hoeven dus
alleen een fruithapje mee te nemen naar school.
Het rooster is als volgt:

Groep 1/2 A Nienke Groep 1/2 B Hubert
4 november 11 november
18 november 25 november
2 december 9 december
16 december 13 januari
20 januari 27 januari
3 februari 10 februari
17 februari 24 februari
10 maart 17 maart
24 maart 31 maart
14 april 21 april
12 mei 26 mei
2 juni 9 juni

Vacatures
Er is op dit moment een vacature voor een leerkracht voor de taalklas. Juf Rolinda
verwacht in februari een kindje en zal na de Kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaan.
Ook juf Kady verwacht een kindje; zij gaat met verlof na de voorjaarsvakantie! Ook voor
groep 6/7 SBO plaatsen we dus een vacature. Gefeliciteerd Juf Rolinda en
juf Kady!

Mediatorentraining leerlingen groep 7/8
In het kader van onze methode ‘De Vreedzame
School’ gaan we op onze school werken met
leerlingmediatoren. Dit zijn kinderen uit groep 7/8 die
opgeleid zijn om te bemiddelen bij conflicten die
ontstaan tijdens het spelen. Zij krijgen hiervoor een
training op school. De mediatoren hebben in de pauze
‘pleinwacht’ en zijn herkenbaar aan een hesje. Er zijn
natuurlijk altijd leerkrachten aanwezig op het plein die
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kunnen ondersteunen bij het bemiddelen. In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid
tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren en hoe ze
groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.
De kinderen van de groepen 7 en 8 kunnen zich bij hun leerkracht opgeven voor de training
tot mediator. Deze training wordt gegeven door de CED-groep, juf Linda en Joyce. Als uw
kind zich heeft opgegeven en uitgekozen is om deel te nemen, wordt toestemming
gevraagd aan u als ouder.

Vreedzame school (blok 3 We hebben oor voor elkaar )
Na de herfstvakantie starten we met blok 3 van De Vreedzame
School. In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’
te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét
elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat
goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om
naar elkaar te luisteren. De één vertelt, de ander luistert. Goed
luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve
lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het
belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen
wat je bedoelt.

Dit voorkomt misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en
samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met
de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.
We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms
anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben
en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het
verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die
pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat
ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en
face-to-face.

Fietsenkeuring groep 3 t/m 8
Donderdag 10 november is onze jaarlijkse fietsenkeuring voor de groepen 3 t/m 8.
Medewerkers van VVN controleren de fiets op veiligheid in het algemeen en verlichting in
het bijzonder. Een verzoek van hun kant; controleer ook even zelf de fiets voordat deze
gekeurd wordt. Het gaat om de veiligheid van uw kind.
Laten we zorgen voor een hoge opkomst; kom die dag allemaal op de fiets! In de bijlage
vindt u de keuringseisen.

Nationaal Schoolontbijt
In november wordt de 20e editie van het Nationaal Schoolontbijt gevierd. Kinderen in heel
Nederland ontbijten dan weer samen met hun meesters en juffen gezond en gezellig in de
klas. 10 november zijn wij aan de beurt. Dankzij de
Oudervereniging kunnen de kinderen gaan genieten
van een heerlijk en feestelijk ontbijt!

Herfstvakantie
Het is bijna vakantie. De vakantie is van 24 t/m 28
oktober. We wensen jullie veel plezier en hopen jullie
allemaal weer uitgerust terug te zien op maandag 31
oktober!
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