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donderdag 4 november

Lupinenstraat 13, 6942 VA Didam

Tel 0316-223286
Agenda:
11 november: groep 7-8 technieklokaal
13 november: Sinterklaas in het land
18 november: groep 8 technieklokaal
23 november: studiedag, kinderen vrij

Babynieuws
Op 19 oktober heeft Suleijman Ali uit groep 1-2b een zusje gekregen Suzanna.
Op 26 oktober heeft Elaf Hallak uit groep 4-5 ook een zusje gekregen: Aya.
Beide gezinnen van harte gefeliciteerd!
Trefwoord
Week 44 t/m 46 1 november t/m 19 november
Inhoud: over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat
erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.
Week 47 t/m 49 22 november t/m 10 december
Inhoud: over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor
de signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
Ziekmelden
Wilt u uw zoon of dochter ’s morgens voor 8.30 uur telefonisch ziekmelden en dit
niet via de Parro app doen? Hartelijk dank.
Herinnering
We merken dat steeds meer kinderen voor 8.20 uur het schoolplein opkomen. Op
dat moment is er nog geen toezicht van de leerkrachten. Wilt u hierop toezien dat
de kinderen wachten totdat wij op het schoolplein zijn? Bedankt daarvoor.
KiVa
Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal klimaat op school. KiVa richt zich op positieve groepsvorming. Daarbij ligt de nadruk op de groep als geheel. Het motto van
KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van’.
Op dit moment hebben we thema 2 nog niet afgerond. De titel van dit thema is:
gevoelens.

30 november: groep 3 naar Openluchtmuseum
1 december: groep 4 leerlingen naar
Openluchtmuseum
1 december: groep 1-2 naar Sinterklaas
in Kasteel Bergh
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KiVa
Kindgesprekken
Sjors Sportief
Sinterklaas

Thema 2:
In thema 2 leren we wat gevoelens (emoties) zijn. Iedereen ervaart weleens de basisemoties. Het onder woorden brengen en begrijpen hiervan is vaak nog lastig. In de onderbouw besteden we hier aandacht aan
in de vorm van verhaaltjes, spelletjes en oefeningen. In de hogere groepen leren de
kinderen dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen. In de ene groep
voel je je fijn en in de andere misschien niet. Soms gedraag je je in een groep anders
dan je eigenlijk zou willen. We praten over groepsdruk en verschillende rollen binnen een groep.
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Na afloop van dit thema hebben de kinderen het volgende geleerd.
Onderbouw:
Ze…
• weten wat een emotie of een gevoel is en kunnen voorbeelden geven
• kunnen hun eigen emoties herkennen en onder woorden brengen en kunnen emoties en gevoelens bij anderen
herkennen;
• weten hoe zij de gevoelens van zichzelf en een ander kunnen beïnvloeden;
• weten wat ik-taal is.
Bovenbouw:
Ze...
• weten wat een groep is, waartoe zij behoren en herkennen de verschillende rollen.
• weten wat groepsdruk is en dat dit soms moeilijk is om die te weerstaan.
• weten wat een groep prettig maakt en dragen bij aan een fijne groep, zodat het prettig blijft.
Kindgesprekken
Vanaf november starten we weer met de kindgesprekken op school.
Een kindgesprek is een individueel gesprek tussen de leerkracht en het kind. Het doel van dit gesprek is om de onderwijsbehoeften van het kind duidelijker in beeld te krijgen, de betrokkenheid en motivatie te vergroten en het versterkt de relatie
met de leerkracht.
Voorafgaand aan dit gesprek vult het kind een IK-rapport in, waarbij het kind aangeeft wat zijn/haar sterke en zwakke punten zijn en welke doelen hij/zij voor zichzelf wil stellen voor de komende periode. De kinderen van de gr. 1 t/m 3 doen dit samen met de leerkracht.
In april start de tweede ronde met kindgesprekken.
Sjors Sportief
Uw kind heeft deze week het boekje van Sjors Sportief meegekregen. Dit is om sport en cultuur voor kinderen te stimuleren.
Vaak kunnen ze gratis kennismaken met activiteiten zonder direct lid te worden.
Kinderen kunnen zich vanaf woensdag 3 november al inschrijven en voor zoveel activiteiten als ze willen. VOL is wel Vol!
Sinterklaas
Zaterdag 13 november is het zo ver…. Sinterklaas komt in Nederland. Dat betekent dat we vanaf maandag 15 november
onze school in Sint sfeer brengen. We geven u alvast enkele belangrijke data door:
Maandag 15 november trekken de kinderen uit de groepen 4-5 t/m 8 een lootje. De leerkracht legt hierbij de bedoeling uit en
ze krijgen een brief mee met instructies. De kinderen maken bij het cadeautje een surprise en een gedichtje voor het kind,
waarvan de naam op het lootje staat. Deze surprises worden uiterlijk dinsdag 30 november bij de eigen leerkracht ingeleverd. De kosten voor het cadeautje, maximaal € 5,00, krijgen de kinderen terug tegen inlevering van het bonnetje bij hun juf
of meester. De ouders van de leerlingen van gr. 4-5 krijgen hier op donderdag 11 november nog nadere informatie over.
Woensdag 24 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Wellicht wordt er iets lekkers ingestopt.
Op 1 december bezoeken de groepen 1-2 het kasteel in ‘s Heerenberg. Sinterklaas logeert tijdens zijn bezoek aan Nederland
in dit kasteel.
De groepen 3, 4 en de gr. 4 kinderen van groep 4-5 bezoeken dit jaar het Openluchtmuseum, daar krijgen ze een speciale les
over Sinterklaas. Groep 3 zal dit doen op 30 november en alle groep 4 kinderen op 1 december.
Sinterklaas heeft ons al laten weten, dat hij vrijdag 3 december onze school bezoekt. Deze dag vieren wij dan ook met alle
kinderen de verjaardag van Sinterklaas.
We hanteren deze dag de normale schooltijden. De kinderen nemen ook hun fruit, drinken en lunch mee naar school. Er
wordt natuurlijk wel voor een extra tussendoortje gezorgd.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 2 december 2021
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