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Nationaal schoolontbijt

Trefwoord

Woensdag 4 november hebben we met
de hele school meegedaan aan het nationaal schoolontbijt.

Trefwoord is onze methode voor het levensbeschouwelijk onderwijs op school.
Op dit moment hebben we het binnen onze
lessen van AVO en CVO over het thema
“strijden”.
In dit thema denken de kinderen na over hoe
je kunt omgaan met weerstanden, conflicten
en tegengestelde belangen.

Het was een groot succes! Naast het
eten van gezonde voedingswaren,
hebben we het in de klas ook gehad over het belang van
goed en gezond ontbijten.

Tijdens de AVO lessen leren de leerlingen de vraag te
stellen naar de zin en onzin van een strijd. Ze ontdekken
wat het betekent om winnaar of verliezer te zijn. En ze
onderzoeken of en hoe een strijd mensen sterker kan
maken.
Tijdens de CVO lessen hebben de leerlingen het onder
andere over de Bijbelverhalen van Gideon. Een verhaal dat
zich afspeelt in de periode tussen de intocht van de
twaalf stamen in Kanaän en het vestigen van het koningsschap in Israël. Het volk bestaat nog uit een verzameling
losse stammen en vormt geen eenheid. Een veilige plek in
het Beloofde Land is nog lang geen vanzelfsprekendheid...

Nieuwe kleutermethode ‘Onderbouwd’
De kleutergroepen zijn na de herfstvakantie gestart met
een nieuwe methode: Onderbouwd.
Met deze moderne methode bieden we activiteiten aan
voor taalontwikkeling, rekenontwikkeling en fijne motoriek. Ieder ontwikkelingsgebied heeft z’n eigen handpop
zoals Mien de meetmuis en Wim de woordspin.
We werken steeds 3 weken rondom een betekenisvol thema.
De activiteiten zijn niet alleen leerzaam maar vooral ook
heel speels en ontdekkend. Kinderen leren tijdens het spel
volop.
De kleuterjuffen zijn zelf nog aan het uitproberen hoe
deze methode goed ingezet kan worden. Daarom volgen ze
ook online trainingen hiervoor. Maar de ervaringen zijn tot
nu toe heel positief: betrokken kleuters die erg enthousiast zijn!

Fietscontrole gr 7-8 vervalt
De fietscontrole van VVN die in de jaarkalender gepland
staat op woensdag 18 november komt te vervallen.
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Agenda
9 november:
Start voortgangsgesprekken

Inloopspreekuur GGD en Aan-Z
Maandelijks houdt Sarina Dekker van de GGD een inloopspreekuur (tussen 8.30-9.00 uur) waar u met al uw vragen
omtrent de opvoeding naar toe kunt.
Ze zal elke eerste vrijdag van de maand dit inloopspreekuur
houden.
Ook het spreekuur van Aan-Z gaat weer van start, ook op de
eerste vrijdag van de maand.
De eerstvolgende datum is vrijdag 4 december.

Jarig!
Isa (gr 1-2a) wordt 30 november 5 jaar!
Joas (gr 1-2a) wordt 24 november 5 jaar!
Sena (gr 1-2b) wordt 19 november 5 jaar!
Ruben (gr 1-2b) wordt 24 november 5 jaar!
Khalifa (gr 5) wordt 11 november 9 jaar!
Jennifer (gr 6) wordt 25 november 9 jaar!
Daphne (gr 7) wordt 8 november 11 jaar!
Emily (gr 7) wordt 16 november 11 jaar!
Lieke (gr 7) wordt 30 november 11 jaar!
Thomas (gr 8) wordt 27 november 12 jaar!

Wanneer thuis blijven?

Allen van harte gefeliciteerd!

•

Leerlingenraad gr 5 t/m 8

Volgens de nieuwe richtlijnen mogen kinderen op de
basisschool met neusverkoudheid naar school (tenzij
ze koorts hebben).

•

Bij koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis (tenzij gerelateerd aan hooikoorts of longziekte).

•

Als iemand in het huishouden positief getest is op
COVID-019, blijft iedereen in het huishouden thuis.

•

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter
afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.

•

Volgens het protocol mogen in de klassen waar een
leerling positief getest is, de leerlingen alleen naar
school komen indien zij klachtenvrij zijn!
Indien uw zoon of dochter dus verkouden is, loopneus
en/of andere soortgelijke klachten of koorts heeft,
verzoeken we u om uw kind thuis te houden en eventueel te overwegen een test te laten doen om er zeker van te zijn dat hij/zij geen Corona heeft.

Afgelopen vrijdag, 6 november, was de eerste vergadering
van de leerlingenraad.
Uit alle groepen (5 t/m 8) zijn twee kinderen gekozen
zodat we een leerlingenraad hebben van acht kinderen.
De kinderen in de leerlingenraad vergaderen 1x per
maand. In een vergadering kunnen de kinderen ervaringen
uit de groepen met elkaar delen en bespreken.
De kinderen kunnen meedenken en aangeven wat ze van
bepaalde zaken vinden. De kinderen krijgen een stem binnen de school zodat ze weten dat ze meetellen en mee
mogen denken.

Ziekmeldingen graag telefonisch doorgeven.
Zie ook de handige beslisboom die eerder gedeeld is via
Parro.

Wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van inzicht in onderwijskwaliteit?
Studente Barbara ter Huurne doet onderzoek naar onderwijskwaliteit en is op
zoek naar uw mening als ouder of verzorger. Het gaat om een (anonieme) vragenlijst met 10 meerkeuzevragen en circa 5 minuten invultijd. De resultaten
ontvangen wij begin 2021. Helpt u haar/ons mee?
De link naar de vragenlijst: https://survs.com/survey/61t3qln12m".
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