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Nieuwsbrief
Nieuwe leerling

KiVa thema 4

Deze week verwelkomen we een nieuwe

We zijn nu aangekomen bij thema 4 van onze

leerling bij ons op

KiVa methode. In de groepen 1 t/m 4 werken

school. Hij komt in

de kinderen over ‘Iedereen is uniek’, dit

groep 1 bij meester

thema staat in het teken van

Harmen.

overeenkomsten en verschillen. Jullie
kinderen kijken naar de gelijkenissen en

Van harte welkom op onze school. We

verschillen die ze met andere kinderen

wensen je een fijne en een plezierige

hebben. Niet alleen met kinderen in hun

schooltijd toe!

eigen groep, maar ook met kinderen in
andere groepen en landen! Iedereen is uniek

Surprise groep 5/6/7/8

en iedereen mag er zijn!

De kinderen hebben afgelopen week de

In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen

lootjes getrokken in de groepen 5, 6, 7 en 8.

over “plagen, ruzie of pesten”. We weten

Ze hebben vandaag eveneens 5 euro mee

inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn

naar huis gekregen voor het cadeautje.

voelt in een groep. Helaas is dit niet voor
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iedereen het geval. Daarom gaan we de
Als het goed is weten ze precies wat van hen

komende periode in op vervelend gedrag in

verwacht wordt. Voor de zekerheid ook nog

de groep. Het is soms moeilijk om

even een berichtje voor de ouders.

onderscheid te maken tussen pesten en
plagen. Door middel van oefeningen leren

De volgende spelregels zijn hierbij

jullie kinderen dit verschil te herkennen. We

afgesproken:

bespreken verschillende situaties waarin

- Je koopt een cadeau ter waarde van €5,-.

gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat

Het bonnetje moet ingeleverd worden bij de
eigen juf/meester/de directeur.
- Je maakt er een surprise van
(leuke ideeën zie: www.knutselidee.nl)
- Je maakt er een gedichtje bij.
- Zet de naam voor wie het cadeau is
bestemd op de buitenkant van je surprise.

De kinderen van
groep 5/6/7/8
nemen hun
surprise woensdag
2 december mee
naar school.

het verschil steeds duidelijker wordt.

Samen maken we er een fijne
school van!

Naschools sportaanbod

Waterpokken

1 December hebben wij een naschools

Er zijn kinderen van school, die de

sportaanbod met Pietengym. Het wordt

waterpokken hebben gekregen. In de bijlage

gegeven door Buurt Sport Werk. We gaan

vindt u meer informatie over deze ziekte.

oefenen om een goede hulppiet te worden.
Dit gaan we doen in de gymzaal naast school

Als een kind met waterpokken zich goed voelt

(Potterstraat). Doe je eigen pietenkleding

dan kan het gewoon naar school. Het kind is

aan. Het begint om 14:30 uur, de zaal opent

al besmettelijk voordat het ziek is. Het kan

5 minuten van tevoren.

andere kinderen al hebben besmet en

Deelname is gratis en je hoeft je niet aan te

daarom helpt thuis houden van het zieke kind

melden.

niet om verspreiding van waterpokken te
voorkomen.

Parkeren
We willen u vragen de veiligheid van de
kinderen in acht te nemen bij het naar school
brengen/halen van de kinderen. Het parkeren
We hopen jullie daar allen te zien
Groet,
Sint en Piet

is een aandachtspunt. We zien dat sommige
ouders parkeren voor school om hun
kinderen weg te brengen, deze parkeerplaats
is alleen voor omwonenden. Daarnaast is het
erg druk en onoverzichtelijk als er auto’s door
de fietsende en lopende kinderen rijden voor

Stagiaires
Vanaf deze week hebben we twee nieuwe
stagiaires.

het brengen en halen. We willen u vragen om
te parkeren op de parkeerplaats bij de
gymzaal.

Fleur Seffinga zit in het eerste jaar van de
accademische opleiding leraar
basisonderwijs. Zij komt één dag in de week
stagelopen op woensdag, donderdag of
vrijdag in groep 5.
Bram te Nijenhuis volgt de opleiding tot
onderwijsassistent. Hij komt op woensdag en
donderdag stagelopen in groep 4.
We wensen Fleur en Bram een leerzame tijd
toe bij ons op school.

Groep 1/2
De kinderen van groep 1/2 hebben
regelmatig een lekkende beker in de tas. Zou
u even goed willen controleren of de bekers
echt goed dichtgedraaid zijn voordat u ze in
de tas doet?
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Agenda
Week van 16
November

Klassenrondes
voorleeswedstrijd

17 november

Schoolarts gr 2/3

20 november

Schoolarts gr 2/3

Alvast noteren
27 november

Digitale finale
voorleeswedstrijd

25 november

MR vergadering
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