nieuwsbrief 2

donderdag 3 november
Agenda:

8 november: Nationaal
Schoolontbijt
Lupinenstraat 13, 6942 VA Didam

Tel 0316-223286

12 november: Sinterklaas in het land
14 november: groep 7 naar
technieklokaal
21 november: groep 7 (6-7) naar
technieklokaal
28 november: groep 8 naar
technieklokaal

Welkom op school
Feline Boomkamp en Sidar Ali zijn beiden gestart in groep 1-2a.
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.
Babynieuws
Op 19 september hebben Taem (gr.3), Maya (gr.5-6), Masa (gr.6-7) en Abdul (gr. 8)
een broertje gekregen, Ali en op 11 oktober is er bij Eldana (gr 3) en Aminedab (gr. 56) een zusje geboren: Gerila.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
KIVA
Afgelopen weken zijn wij op school gestart met de Gouden Weken en met KiVa. We
hebben samen met de kinderen gekeken naar de groepsvorming, elkaar en de
nieuwe meester of de juf te leren kennen en hebben afspraken gemaakt. Afgelopen
weken was het thema een positieve groepsvorming te creëren.
Aankomende weken gaan we verder met de Gouden en de Zilveren Weken en met
KiVa.
Samen maken wij er een fijne school van!

29 en 30 november: heroverweging
schooladvies groep 8

Inhoud:
Welkom op school
Babynieuws
KiVa
Sinterklaas
Inhoud broodtrommels
Bolderkarrenoptocht
Sportbuurtnetwerk Didam

Aankomende weken werken we met KiVa, bij de onderbouw, aan het krijgen van
een fijne groep. Een fijne groep onderneemt samen leuke activiteiten en er heerst
een fijne sfeer. Problemen worden samen opgelost. We gaan kijken naar manieren
waarmee we kunnen voorkomen dat kinderen alleen over blijven en manieren die
kunnen zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de
groep fijn is voor iedereen?
In de bovenbouw staat alles in het teken van communicatie. Verbaal en non-verbaal.
Naast luisteren is het belangrijk dat we ook kijken naar de houding en
gelaatsuitdrukking van de ander. De kinderen oefenen met het uitbeelden en
herkennen van emoties. Ze leren jij-taal omzetten in ik-taal en passen dit toe in
verschillende situaties.
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Sinterklaas
Zaterdag 12 november is het zo ver…. Sinterklaas komt in Nederland. Dat betekent dat we vanaf maandag 14 november
onze school in Sint sfeer brengen. We geven u alvast enkele belangrijke data door:
Maandag 14 november trekken de kinderen uit de groepen 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. De kosten voor het cadeautje, € 5,00, krijgen de kinderen vergoed, tegen inlevering
van het bonnetje bij hun juf of meester.
Woensdag 23 november nemen de kinderen een schoen van thuis mee. De kinderen gaan deze dag hun schoen zetten.
Woensdag 23 november bezoeken de groepen 1-2 het kasteel in ‘s Heerenberg. Sinterklaas logeert tijdens zijn bezoek aan
Nederland in dit kasteel.
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De groepen 3 en 4 bezoeken dit jaar het Openluchtmuseum, daar krijgen ze een speciale les over Sinterklaas. Groep 4 zal
dit doen op maandag 21 november en groep 3 op donderdag 24 november.
Donderdag 1 december nemen alle kinderen van groep 5 t/m 8 de surprises mee naar school. In een grote tas of plastic
zak.
Sinterklaas heeft ons al laten weten, dat hij maandag 5 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.
Inhoud broodtrommels
Het komt geregeld voor dat kinderen naast hun brood ook chocoladekoeken of snoepgoed meenemen. Wij willen u
nogmaals vragen alleen brood, fruit, of groenten mee te geven in de broodtrommel.
Bolderkarrenoptocht

Sportbuurtnetwerk Didam

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 1 december
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