pietenspelen gr 1/2
Sinterklaas komt op schoolplein van VN aan
kerststukje maken (alle groepen)
Kerstviering (start om 18:30)

Jarigen
di. 4 dec.
do. 6 dec.
za. 8 dec.
zo. 9 dec.

Jorn
Silke
Jessica
Matthias Jaiden

Nieuwsbrief 28-11-2018

(alvast) Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Lief en leed
We ontvingen het verdrietige bericht dat de pake van Ricoh het
afgelopen weekend is overleden. We wensen en bidden hen
sterkte en vertroosting toe in deze tijd van gemis.
Kinderpostzegels
We kregen vorige week een telefoontje van een medewerker van
Stichting kinderpostzegels dat zij hun grote dankbaarheid kenbaar
wilden maken voor de opbrengst van de afgelopen postzegelactie.
De groepen 7 en 8 hebben namelijk een verkoop weten te
realiseren van maar liefst € 3237,- “Jullie zijn echte toppers!”
Mede namens deze stichting; hartelijke dank voor jullie inzet.
Ferhalefjoer
Het mooie aanbod voor een verhalenserie in de groepen 3 t/m 8
van Baukje Koolhaas was binnen een week afgesproken. Zo stond
dan ook afgelopen maandag Baukje het prachtige verhaal ‘De
soepsteen’ te vertellen aan de groepen met de bedoeling om zo
een ferhalefjoer op gang te brengen. Volgende week komen de
verhalen van de kinderen aan de beurt.
Sinterklaas
Door het sinterklaasfeest op wo. 5 dec. zijn de kinderen iets langer
op school. We eindigen dan om 12:30 u.
Onderzoek partoer
Bij deze willen we het volgende bij u onder de aandacht brengen:
Ouders van jonge kinderen (1-6 jr.) hebben een oproep ontvangen
deel te nemen aan een grootschalig onderzoek naar het aanbod
van kinder- en peuteropvang. Dit anonieme onderzoek wordt
uitgevoerd door onderzoeksbureau Partoer. De uitkomsten worden
verwerkt in een rapport en deze is beschikbaar voor zowel de
gemeente Opsterland als aanbieders van kinder- en
peuteropvang. Met de uitkomst van dit rapport kunnen ze mogelijk
komen tot een betere aansluiting op de wensen en mogelijkheden
van u als ouder. Het invullen hiervan wordt dan ook van harte
aanbevolen.
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Agenda
do. 29 nov.
wo. 5 dec.
wo.19 dec.
do. 20 dec.

Goed gedaan
De zesde les die in de groepen in twee delen aangeboden zal
worden gaat over ‘Samen spelen en werken’. Om samen de
kunnen spelen en werken is het belangrijk dat kinderen leren
onderhandelen. Wat doe je als je allebei iets anders wilt? Hoe
verzin je sámen een oplossing waarmee beide partijen tevreden
zijn? Onderhandelen gaat het beste wanneer beide partijen
duidelijk zijn in wat zij wél graag willen en kunnen
‘geven/nemen’. Dat wil zeggen dat je opkomt voor eigen
belangen, maar tegelijkertijd ook rekening houdt met de belangen
van de ander. In deze lessen wordt gewerkt aan de volgende
inzichten en vaardigheden: Duidelijk zijn; weten dat de ander
eerder begrijpt wat jij wilt als je dit vertelt aan diegene.
Onderhandelen; weten hoe je onderhandelt (allebei vertellen
wat je wilt en waarom en dan samen bedenken hoe het voor
allebei leuk kan zijn.bijv. van alles wat? Om de beurt? Iets
heel anders?) Geven
en nemen; dat je bij
onderhandelen moet
geven en nemen.
Inloop
U zult het al wel gemerkt hebben, in de groepen start de dag met
een inloop. Deze werkvorm is erop gericht dat kinderen niet op de
ander hoeven te wachten en in alle rust kunnen beginnen zodra ze
de klas binnen komen. Het grote voordeel is dat er op deze manier
tijd is voor de leerkracht om (extra) instructie of uitleg te geven.
Kinderen die hier behoefte aan hebben kunnen op deze manier
extra bediend worden. Voor de groep 1/2 biedt dit moment een
rustige binnenkomst en voor de ouders een moment om even iets
kwijt te kunnen aan de leerkracht. Kinderen hoeven hierdoor niet
te wachten in de kring totdat de bel gaat. Op dit moment zitten we
nog in de probeerfase maar merken dat de bevindingen positief
zijn. Na verloop van tijd zullen we dit gaan evalueren. Ook groep
7/8 zal (een aantal ochtenden) deze zgn. inloop in gang gaan
zetten.
Judo-lessen
De judolessen waren met de les van vorige week afgesloten. Alle
kinderen hebben een diploma ontvangen en judomeester Jacob
heeft ons veel geleerd terwijl het ook nog erg leuk was. Volgend
jaar doen we weer een vervolg op deze judolessen voor alle
groepen waarbij we gebruik maken van de gelden voor
weerbaarheidstraining die door de gemeente beschikbaar gesteld
worden.
Tosti-dag
dinsdag 4 dec.
dinsdag 11 dec.

groep 5/6
groep 7/8

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 12 december.
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Directie overleg
Door de totstandkoming van de Holding met OPO Furore en het
speciaal onderwijs wordt er in eerste instantie een samenwerking
ingezet op directieniveau. Hierdoor zullen de maandelijkse directievergaderingen op dinsdag worden gehouden. De eerste zal zijn
op dinsdag 8 januari. Die dag zal Paul hierdoor niet op school zijn.

