Nationaal schoolontbijt
Sint Maarten
studiemiddag; alle lln zijn vrij
theaterbezoek ‘Maquette’ door gr. 7/8

Jarigen
wo. 31 okt.
do. 1 nov.
ma 12 nov.

Bente
Liza
juf Fardau

Nieuwsbrief 31-10-2018

(alvast) Van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag.

Na de herfstvakantie hebben we onze plek in de klas weer in
mogen nemen. Na een goede week van vrijheid is het weer
goed elkaar te ontmoeten. Met de aantocht van winterse
temperaturen en herfstachtige stormen is het prettig dat
kinderen hierop gekleed zijn. Ook bij een (lichte) regenbui
gaan we niet meteen naar binnen want buiten zijn en spelen
is goed voor ons allen. Zoals in Zweden wel wordt gezegd:
‘Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding’. Denk u
mee met uw kind voor wat betreft de kleding?
Lief en leed
We mogen mededelen dat Lucinda(v.o.), Marije(gr 8), Djoeke(gr 6)
en Bente (gr 1) een zusje hebben gekregen. Ze heet Ilse en het
gaat goed met haar.
Ook hebben Lotte (gr 2) en Jurre een zusje gekregen. Haar naam
is Mare en ook zij maakt het prima. Vanaf deze plek willen we de
ouders en jullie als zussen en broer van harte feliciteren.
Schooljudo
Gisteren zijn de judolessen van
start gegaan. Prachtig om te zien
hoe de kinderen van kleuter tot
groep 7/8 in hun judopakken op
de mat bezig waren. Belangrijke
lessen waarin bij deze eerste les
vooral de aandacht lag op
respect en basishouding
Studiedag
Op donderdag 15 nov. hebben de kinderen les tot 12:00 u. Die
middag staat er een studiemoment gepland voor het
evalueren/wijzigen van de plannen die zijn geschreven op de
groep. Een mooi moment om efficiënt de tijd in te zetten voor
dingen waar je op de lesdagen niet meteen aan toe komt.
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Agenda
wo. 7 nov.
zo. 11 nov.
do. 15 nov.
wo. 21 nov.

info.votumnostrum@pcbosmallingerland.nl 0516 481700

Nationaal schoolontbijt 7 november
Volgende week woensdag hebben we een gezamenlijk Nationaal
schoolontbijt op school. Alle kinderen zitten dan gezamenlijk in de
hal aan een tafel te eten. Gezellig en leuk!
In het kader van zo weinig mogelijk gebruik van wegwerpplastic
willen we vragen of alle kinderen een eigen beker, bord en bestek
mee willen nemen. Graag voorzien van naam.
Voorstelling ‘Maquette’
De groepen 7 en 8 zijn uitgenodigd
voor de voorstelling Maquette op
woensdag 21 nov. Middels een
komedie wordt de milieuproblematiek aan de kaak gesteld. Het idee
is namelijk om mensen te
verkleinen. Kleine mensjes eten
minde en is er dus ook minder
voedsel nodig. Ze wonen in kleine
huizen en dat levert ook voordeel op.
We zijn heel benieuwd.

Bezoek Pietenspelen
In week 48 zullen de groepen 1/2 meedoen aan de zgn.
Pietenspelen. Een aanbod dat verzorgd wordt door Sportfryslan in
de Wier te Ureterp. De kinderen zullen met sport en spel zich
helemaal uit kunnen leven. Betreffende ouders zullen binnenkort
meer informatie ontvangen.
Automatische incasso
Het is gebleken dat bij een aantal ouders via de automatische
incasso een te laag bedrag is afgeschreven. We zijn nu aan het
onderzoeken wat er mis is gegaan zodat we dit kunnen
rectificeren. Ik hoop op uw begrip.
Tosti-dag
dinsdag 6 nov.
dinsdag 13 nov.

groep 5/6
groep 7/8

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 14 november.
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Hoe omgaan met conflicten op school(plein)
De school is een samenkomen van jong en oud. Het is een
maatschappij in het klein om uit te proberen en grenzen te zoeken.
Een ideale situatie om te leren van en met elkaar, zowel op
cognitief als op sociaal gebied. Dat er hierbij onenigheid of
conflicten kunnen ontstaan is een gegeven. Waar het dan om gaat
is hoe je hiermee omgaat. Binnen het team hebben we over het
volgende gesproken; ‘hoe help je een kind of kinderen bij een
conflict’. Dit ligt natuurlijk al snel aan de situatie. De leerkracht zal
de ene situatie inschatten dat er meteen ingegrepen moet worden.
Een andere situatie maakt dat er op een ander manier ‘geleerd’
kan worden. De leerkracht observeert en ziet de situatie even aan.
Het vervolg kan zijn dat de kinderen zelf met een oplossing komen
of dat de leerkracht alsnog van zich moet laten horen. Het mooiste
is dan natuurlijk dat de leerkracht kan zeggen: “Dat hebben jullie
maar knap opgelost, fijn dat dit zo is gegaan”.

