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Elke eerste week van een nieuwe maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over
onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand November
14-16 november
24 november

(voor het complete overzicht kijk ook op onze website)

voortgangsgesprekken
kleuters zijn vrijdag

Op 14 en 16 november zijn de voortgangsgesprekken. Het moment waarop we met alle ouders het
gesprek aan gaan over de ontwikkeling van hun kind in de afgelopen periode. Het hoofdaccent van dit
gesprek ligt bij de sociaal emotioneel ontwikkeling.

Leerlingen uit groep 6,7 en 8 vormen
ook dit jaar weer de kinderraad.
De kinderraad komt ongeveer één keer
in de zes werken bij elkaar om samen
met de directie het gesprek aan te gaan.
De kinderraad heeft aangegeven het komende
jaar mee te willen denken over de volgende
onderwerpen.
➢
leesboeken in de groep
➢
minder duwen bij de kapstokken
➢
extra buitenspelen
➢
vaker in de natuurleertuin
➢
leuke activiteiten in de groep

Ook gaan ze samen met de ouderraad op Koningsdag een rommelmarkt organiseren. De opbrengst is
bedoeld voor een nieuw speeltoestel.
Hun wens is dat iedereen zich fijn voelt op school.

Klassenbezoeken door de vertrouwenspersonen
In de eerste twee weken van november zijn de twee vertrouwenspersonen van onze school weer langs alle
klassen gegaan. Om zich voor te stellen en een thema te bespreken.
Sandra Gaakeer is vertrouwenpersoon van de onderbouw. Zij ging samen met Bob de pop op bezoek in de
groepen 1 tot en met 4. Bob 'praat' op een laagdrempelige manier met de kinderen over grenzen aangeven
en ‘nee’ te zeggen. Niet alle kinderen komen even gemakkelijk voor zichzelf op. Toch is het belangrijk dat

kinderen leren hun behoeftes en grenzen aan te geven. Kinderen moeten zich ervan bewust zijn dat ze
duidelijk moeten zijn als ze 'nee' zeggen. Sandra en Bob behandelen het digitale prentenboek 'Kleintje nee
en grote nee' van Gisela Braun. De hoofdpersoon ervaart dat een beleefd en zachtjes "Nee", geen indruk
maakt. Vooral in situaties waarin kinderen zich niet prettig of in het nauw gedreven voelen is het belangrijk
dat kinderen weten hoe ze voor zichzelf moeten opkomen. Een duidelijke en harde NEE heeft wel het
gewenste effect.
Hanneke Mosterd heeft de bovenbouwgroepen bezocht. Dit jaar was het thema 'Veilige of onveilige
thuissituatie' aan de beurt. Met twee fragmenten uit de reeks Klokhuisafleveringen over kindermishandeling
ging zij met de kinderen in gesprek. De kinderen zagen ook het spotje van de Rijksoverheid over 'Het houdt
niet op'. Om de kinderen handvatten te geven hoe je een gesprek aangaat, hebben we een situatie geoefend.
In tweetallen hebben ze een rollenspel gespeeld met Playmobil en LEGO-poppetjes. Hierbij ging het om de
vragen: Wat zeg je wanneer je een vriend in vertrouwen neemt en hoe reageer je wanneer een vriend jou in
vertrouwen neemt. Als afsluiting kregen de kinderen de opdracht om bij iemand die ze vertrouwen een hand
op de schouder te leggen. De conclusie uit deze les was dat je een naar geheim moet delen met iemand die
je vertrouwt.
Het waren weer waardevolle bezoeken.

Nieuws vanuit de verkeerscommissie
Op 6 oktober hadden we de actie "Op voeten en fietsen naar school!' Groep 7/8b was de was de grote
winnaar. In deze klas waren die dag de meeste kinderen te voet of fietsend naar school gekomen. Zij wonnen
een wisselbeker en hangen met een groepsfoto in de trotskast! Goed bezig groep 7/8b. Ga zo door!
Op maandag 30 oktober is er een fietscontrole geweest voor de groepen 5 t/m 8. Gelukkig kon er op een
heleboel fietsen een oké-sticker worden geplakt. Op woensdag 8 november is er een herkeuring voor de
fietsen die niet zijn goedgekeurd.
Pionnenactie
In de week van 20 november t/m 24 november zal er door de verkeerscommissie aan de Woeringenlaan
weer een Pionnenactie gehouden worden. De bedoeling van deze Pionnenactie is om u er op te attenderen
dat er aan de overzijde van de school in de Woeringenlaan een stopverbod geldt. Ondanks dat hier een
stopverbod geldt, zien wij als verkeerscommissie regelmatig auto’s geparkeerd staan tijdens het wegbrengen
en ophalen van de kinderen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Graag willen we u allen nogmaals verzoeken,
ook wanneer de pionnen er niet staan, u te houden aan het stopverbod aan de overzijde van de school in de
Woeringenlaan.
In de week van 27 november t/m 1 december zal de Pionnenactie in de Gelrelaan worden uitgevoerd.
TIP!! Geef dit ook aan opa’s, oma’s of andere verzorgers door die uw kind(eren) wegbrengen en/of ophalen.
Kinderpleinwacht
Graag stellen we de kinderpleinwacht van 2017-2018 aan u voor. Vanaf vandaag zijn wij weer
begonnen met het "opleiden" van de kinderpleinwachters (mediatoren). Binnenkort gaan zij de juffen
assisteren met toezicht houden tijdens het speelkwartier.

