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Belangrijke data:
21 t/m 29 oktober

Herfstvakantie: leerlingen vrij!

30 oktober t/m 10 november

Oudergesprekken groep 1 t/m 4

13 november

Margedag groep 1 t/m 4: leerlingen vrij!

Kleurwedstrijd:
Afgelopen vrijdagochtend was het een spannend moment in de groep van juf Alexandra.
Er werd namelijk een winnaar bekend gemaakt.
Een poosje geleden heeft het LOT (Luizen Opsporings Team) een kleurwedstrijd gehouden om het
speuren naar luizen meer onder de aandacht te brengen bij de nieuwe ouders en kleuters. De week na de
zomervakantie hebben we daarom een aantal kleurplaten uitgedeeld bij de onderbouw. Hier kwam een
winnaar uit en dat is: Jelle van Amsterdam!
Hij ontving van Saskia Schutte (organisatie LOT) een speciaal boekje waarin uitgelegd werd hoe het gaat
als een kind luizen heeft. Dat is namelijk helemaal niet erg en zelfs super goed op te lossen en te
behandelen.
Jelle was er erg blij mee en juf Alexandra heeft deze ochtend uit het boekje voorgelezen.
Jelle, van harte gefeliciteerd en veel (voor-) leesplezier!

Kiva in de groepen:
Kiva in groep 8a
In groep 8 zitten wij elke vrijdagmorgen in de zogenaamde KiVa kring. In deze kring kan en wordt er van
alles besproken. Waaronder hoe het die week is verlopen, hoe het onderling gaat, welke dingen we tegen
aan lopen in de klas of op het plein, wat er goed gaat en wat we nog kunnen verbeteren, maar ook welke
dingen we met zijn allen kunnen ondernemen.
In de klas hangt namelijk een kringbord waarop de kinderen zelf onderwerpen voor de kring kunnen
aandragen door middel van het opplakken van een memoblaadje. Er zijn drie categorieën: compliment,
wens en voorstel. Onder compliment kunnen de kinderen complimenten aan hun klasgenoten
ophangen. Onder wens iets wat ze graag zouden willen veranderen (Het is eigenlijk een positieve
benaming voor een klacht) en onder voorstel kunnen ze voorstellen doen om iets samen met de klas te
ondernemen en/of op te pakken. Denk hierbij aan: iets organiseren, een klassenuitje regelen, helpen bij
een activiteit in de school, een les geven of een aquarium in de klas (= huidige project)
De kring heeft als doel om altijd in gesprek te blijven over hoe het loopt en gaat in de groep, om
saamhorigheid te creëren door samen dingen te organiseren en ze ook eigenaarschap te geven over de
activiteiten die ze willen ondernemen. Hierbij komen onder andere vaardigheden als samenwerken,
overleggen, beargumenteren en luisteren naar elkaar naar voren. Op deze manier proberen we er met zijn
allen een positief en leuk jaar van te maken!

Groep 4b
Wij hebben deze week een les gehad over gevoelens/emoties. Welke emoties zijn er allemaal? Hoe voel je
je bij een bepaalde emotie en hoe zie je aan een ander hoe hij/zij zich voelt. We hadden 9 afbeeldingen
(zie foto) en mochten raden welke emotie erbij hoorde. Vervolgens mochten we zelf een emotie
uitbeelden en konden kinderen uit de klas raden welke het was.
We hebben afgesproken dat we goed naar elkaar gaan kijken dit jaar en zo proberen rekening met elkaar
te houden en elkaar te helpen.

Informatieboekje
Gisteren en vandaag zijn de informatieboekjes meegegaan met uw kind. Zo heeft u alle informatie van dit
schooljaar op een rijtje. Tevens zijn de adresgegevens van de kinderen opgenomen in het boekje. U kunt
alle relevante data in uw agenda zetten, onder voorbehoud van 25 juni 2018. Misschien wordt de extra
vakantiedag van 25 juni vervangen door een margedag in december. Hier wordt u zo spoedig mogelijk
over ingelicht.

