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Personele zaken
Kanjertraining
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Vrijwillige bijdrage Sinterklaasfeest
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Kerstontbijt + viering
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Oud papier
Jaarvergadering Oudervereniging

Bijlagen:
 \

Agenda december 2016
Datum
27 november 2016
30 november 2016
4 december 2016
5 december 2016
11 december 2016
17 december
18 december 2016
23 december 2016
25 & 26 december 2016
25 december 2016 t/m
6 januari 2017
6 januari 2016

Activiteit
Eerste advent
Pietenochtend
Tweede advent
Sinterklaas
Derde advent
Kerstconcert in de St. Vituskerk
Vierde advent
Kerstontbijt + viering
Kerstmis
Kerstvakantie
Drie Koningen

Tijd
‘s ochtends
10.00 – 11.15 uur
20.00 uur
Viering 11.00 – 11.30 uur
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Personele zaken
U zult af en toe wel merken dat er extra stagiaires in school zijn. Voor snuffelstages zijn dat vaak oudleerlingen die dan één of twee weken komen kijken.
Naast Pytrik en Kim is er nu nog een stagiaire die het hele schooljaar blijft: Ilse Vonk. Ilse volgt de opleiding voor onderwijsassistent. Zij loopt stage op donderdag en vrijdag en is eerst in groep 1/2.
Op de website stelt zij zich verder voor.

Kanjertraining
Misschien heeft uw kind thuis al iets verteld over de oefening ‘Motor en Benzinepomp’.
Motor en benzinepomp is een oefening die als doel heeft rust (terug) te brengen in de groep. Het maakt
kinderen - die niet willen pesten - bewust van het feit dat zij onbedoeld voeding geven aan pestgedrag.
En het leert kinderen die zich onmachtig en bang voelen dat zij meer invloed kunnen uitoefenen dan zij
zich bewust zijn.
We vragen aan de klas: ‘Wie van jullie wil heel druk en raar doen? Jij doet als een vervelend lopend motortje. Jij mag doen en laten wat je wilt. Een paar dingen mag je niet. Je blijft van kinderen af. Je blijft
zo'n stuk bij ze vandaan (20 cm) en je blijft van spullen af.
Je hebt voor een paar minuten benzine. Daarom moet je tanken. Anders kun je niet verder. Jouw klasgenoten zijn de benzinepompen. Maar die zijn gesloten. Het is namelijk midden in de nacht. Jij als motortje wil toch benzine krijgen en jij doet je uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Het vervelende
voor jou is dat de benzinepompen hoe dan ook geen benzine geven. Ze geven jou geen aandacht.
Nu gaat het erom: wie is de baas? Ben jij de baas en lukt het je om aandacht van de benzinepompen te
krijgen (dan geven ze jou benzine), of zijn de benzinepompen jou de baas en lukt het ze om jou geen
aandacht te geven."
Vervolgens vragen we de benzinepompen: "Het vervelend lopend motortje wil dat jij benzine geeft.
Maar dat doe jij niet, want jij blijft eigen baas. Hoe goed het motortje ook probeert benzine van je te
krijgen, je geeft niets. Zorg dat je geen slaafje of knechtje wordt!” Kern van deze aanpak: Doe niet mee,
dan doe je veel!

Skoallepraatsjes
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we de
laatste papieren schoolkrant gemaakt. Maar Skoallepraatsjes zijn er natuurlijk nog altijd. Daarom krijgt
de schoolkrant nu, gedurende het schooljaar, op de
website zijn digitale vervolg. Kinderen zullen hier
stukjes schrijven en tekenen over alles wat ze beleven en leren op school. Kijkt u dus regelmatig even
op de website, onder het tabblad actueel, bij de
Skoallepraatsjes.

Inloop ’s ochtends
Hierbij nogmaals dit bericht. We merken dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat is prima, maar
de mogelijkheid is er wel:
Vanaf dit schooljaar mogen kinderen – met hun ouders/verzorgers – vanaf 8.10 uur naar binnen als ze
dit willen. In de klas kunnen ze dan rustig iets voor zichzelf gaan doen en/of hun ouders/verzorgers iets
laten zien. Maar ook kunt u uw kind alvast binnen brengen, mocht u zelf al willen vertrekken.
De afspraak hierbij is: wie binnen is, blijft binnen. Kinderen die lekker buiten willen spelen, blijven tot de
bel buiten.

Pietenochtend
Op woensdag 30 november is het voor de kinderen van groep 1 en 2 Pietenochtend. Ze gaan, samen
met een ouder/verzorger, allemaal activiteiten doen in het kader van Sinterklaas en kunnen dan een
Pietendiploma behalen. U heeft hiervoor de uitnodiging ontvang middels de Themabrief.

Sinterklaasfeest
Op maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school.
Hierbij nodigen wij een ieder uit dit feest met ons te komen vieren. We verwachten Sinterklaas en zijn
Zwarte Pieten om 10.00 uur op school. We zullen ze buiten op het schoolplein ontvangen. U bent daarbij
van harte welkom.
Daarna kunt u door de ingang van de Singel naar binnen gaan. De kinderen gaan met de leerkracht via
school naar binnen. Om 10.15 uur starten we met het programma, dat duurt tot 11.15 uur. Vervolgens
gaat Sinterklaas langs de groepen. Er is een fotograaf aanwezig.
Net als vorige jaren is het niet de bedoeling dat u mee gaat naar de groepen wanneer Sinterklaas deze
bezoekt. Sinterklaas is maar even in de groepen en wil zich dan graag volledig richten op de kinderen,
samen met de Pieten. Het is te druk voor zowel de kinderen als Sinterklaas en de Pieten wanneer er ook
nog allemaal ouders mee gaan. Ouders kunnen dan in de kantine van de sporthal een kopje koffie drinken. De kinderen blijven ‘gewoon’ op school tot 14.30 uur. De dag zal verder feestelijk verlopen.

Vrijwillige bijdrage Sinterklaasfeest
In een Sinterklaasenvelop die is/wordt rondgebracht, vindt u een donatiebrief. Hier vragen wij u om een
bijdrage te geven voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest dat wij voor het dorp organiseren.
Komende week zullen de kinderen langs komen om de enveloppen op te halen. Als er volgende week
geen leerling bij u aan de deur is geweest (of u mocht onverhoopt geen envelop hebben ontvangen, zou
u dan zo vriendelijk willen zijn deze/een envelop in de brievenbus van school te deponeren?
Mocht dit niet lukken, dan kunt u altijd contact opnemen met school.
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor hun bijdrage. Dit wordt zeer op prijs gesteld!
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Advent
Het thema waarmee wij in deze Advent periode naar Kerst toe werken is ‘Goud’. Hier heeft u in de bijlage van de vorige Nieuwsbrief al over kunnen lezen. In deze weken (na Sinterklaas) komt pastor De Wolff
alle groepen bezoeken om iets te vertellen over Advent.

Kerstontbijt + viering
Op vrijdag 23 december vieren we Kerst op school. We starten die dag met een Kerstontbijt op school.
Om 11.00 uur is er een Kerstviering.
Bij deze nodigen wij u van harte uit om onze kerstviering bij te wonen. De viering is in sporthal de Singel
of in het Atrium van het Teatskehûs. Nader bericht hierover volgt nog.
Heel graag tot dan!

Traktaties
Het kwam ons ter ore dat er toch wat onduidelijkheid is rondom traktaties bij verjaardagen van uw
kind(eren). In de brief die u aan het begin van het schooljaar hebt ontvangen, hebben wij het volgende
geschreven:
Trakteren
Een verjaardag betekent feest en bij een verjaardag hoort vaak een traktatie.
- Niet-eetbare traktaties zijn welkom.
- Eetbare traktaties graag niet te groot en niet te calorierijk.
- Traktatie voor de leerkrachten mag, maar met dezelfde uitgangspunten als voor kinderen.
Uit dit stukje tekst is blijkbaar niet helemaal duidelijk dat er met een verjaardag heus op iets lekkers
(‘snoepigs’, ‘chipsigs’) getrakteerd mag worden. Dat mag, maar we willen niet dat de ene traktatie nog
groter wordt dan de ander. Er zijn vele mogelijkheden voor leuke en lekkere traktaties, zonder dat het
groot en calorierijk wordt.
We hopen hiermee de onduidelijkheid wat weg genomen te hebben. Mocht dat niet zo zijn en u twijfelt,
vraag dan gerust even de leerkracht of loop even binnen bij de directeur.

Oud papier
In het Informatieboekje dat u aan het begin van het schooljaar hebt ontvangen en dat op de website
staat, staat dat de container voor oud papier op vrijdagavond wordt opgehaald. Dit is niet juist: de container wordt altijd op donderdagavond opgehaald.
Wilt u hier rekening mee houden wanneer u uw oud papier weg brengt? Graag uiterlijk op donderdag
aan het eind van de middag papier inleveren dus. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Jaarvergadering Oudervereniging
Op 24 januari 2017 vindt de jaarvergadering van de Oudervereniging van onze school plaats. Begin januari, na de Kerstvakantie, ontvangt u de uitnodiging hiervoor. Wilt u de datum alvast noteren?

