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Nieuwsbrief
Ouderportaal

In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen over

Mocht u nog niet ingelogd zijn in het

het thema ‘In de groep’. In het thema ‘In de

ouderportaal, dan sturen wij u vandaag een

groep’ leren de kinderen dat iedereen deel

nieuwe mail met de uitnodiging. De app is

uitmaakt van verschillende groepen. In de

vervolgens makkelijk te installeren op uw

ene groep voel je je fijn en in de andere

telefoon. In de bijlage vindt u daarover

misschien niet. Soms gedraag je je in een

informatie.

groep anders dan je eigenlijk zou willen. Dit
heet groepsdruk. Door middel van

Oud papier (herinnering)

verschillende oefeningen ervaren jullie
kinderen hoe groepsdruk werkt. Daarnaast

Maandag 26 september hebben we weer oud

wordt er aandacht besteed aan de

papier. Het oud papier wordt van 18.30 tot

verschillende rollen in een groep. Welke rol

ongeveer 20.00 uur opgehaald.

vervul jij? Waaraan merk je dat?

We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud

Samen maken we er
een fijne school van!
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papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

KiVa thema 2

De eerste schriften en werkboeken beginnen
alweer vol te raken. De kinderen krijgen deze

We zijn nu aangekomen bij het tweede thema

mee naar huis. Leuk om samen met uw kind

van onze KiVa methode. In de groepen 1 t/m

eens te kijken wat uw kind de afgelopen tijd

4 werken de kinderen over ‘Gevoelens’. In

allemaal gedaan heeft.

het thema ‘Gevoelens’ leren uw kinderen wat
gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de

Het kan best voorkomen, dat er nog fouten in

basisemoties wel eens ervaren, maar het

het schrift staan. We gebruiken de

begrijpen en onder woorden brengen hiervan

werkboeken en schriften namelijk om te

is nog lastig! Door middel van verhaaltjes,

oefenen met de kinderen. Soms wordt een

spelletjes en oefeningen gaan we hier aan

les alleen besproken of nagekeken door de

werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te

leerling zelf.

herkennen bij zichzelf én anderen.

Jaargang: 2022-2023
2019-2020

Schriften/Werkboeken

Agenda
26 september

Oud papier

26 september,
3 en 5 oktober

Pop gesprekken gr 8

4 oktober
Dierendag
5 t/m 14 oktober Kinderboekenweek
11 en 12 oktober Vrijwillige contactmiddag
11 oktober
Jaarvergadering OV
13 oktober
Boekenmarkt
15 t/m 23 oktober Herfstvakantie
24 oktober
Oud papier
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