
Nieuwsbrief november 2022

Beste ouders/verzorgers,
Na een fijne herfstvakantie zijn we allemaal weer fris en fruitig gestart. Een mooie periode staat
ons weer te wachten met de reflectieweken inclusief workshops, excursies naar het
Rijksmuseum en midwinterfestival voor de onderbouw en natuurlijk kijken we uit naar
Sinterklaas en Kerst.

Data op een rij:
- 7 -11 november: voorlopige adviesgesprekken groep 8
- Maandag 14 november: bovenbouw en groep 5 naar Rijksmuseum
- Maandag 21 november: Studiedag, alle kinderen vrij
- Vrijdag 2 december: Sint op school
- 5 t/m 12 december: ouder-kind gesprekken
- Dinsdag 6 en 13 december: workshops
- Woensdag 21 december : onderbouw naar Midwinterfestival
- Donderdag 22 december: groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij ; kerstviering van 17.30-19.00
- Vrijdag 23 december: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
- 26 december t/m 6 januari : kerstvakantie

Vreedzame school:
Inmiddels zijn we gestart met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van
de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een
verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je
een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win
oplossingen.Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan,
spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict.
Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt
driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt
naar een win-win-oplossing.



In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten  op te lossen  met behulp van de LOS HET
OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat  met behulp van het stappenplan
PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je
eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de
rol van de Verenigde Naties.

Pleintjesactiviteiten:
Dit schooljaar worden er ook op ons schoolplein pleintjesactiviteiten georganiseerd vanaf groep
4 door SMWO.
Dit zal nog 2x in het najaar zijn en wel op:

- dinsdag 22 november
- dinsdag 20 december

Op deze momenten zijn de activiteiten van 15.00-16.30 uur en bij
slecht weer wordt dit eventueel verplaatst naar de gymzaal in
Ouverture.
De vorige keer op dinsdag 18 oktober was een succes bij de
kinderen van de middenbouw.

Week van de Mediawijsheid:
In de week van 7 november zullen de middenbouw- en de bovenbouwgroepen deelnemen aan
de week van de Mediawijsheid. De Week van de Mediawijsheid heeft als thema 'Like en Cancel',
en gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online. Via sociale media delen we leuke
momenten uit ons leven en maken we ons hard voor wat we belangrijk vinden. Met een like geef
je een positieve reactie op video’s, berichten of reacties van anderen. Maar niet elke online
interactie is leuk en soms gaat het mis. Hierover leren de kinderen tijdens een interactief spel.

Ouderavond 13 oktober:
Afgelopen donderdag 13 oktober hebben we in succesvolle ouderavond gehad met als thema
modern montessorionderwijs. In het eerste deel van de avond hebben we ouders/verzorgers
meegenomen in het verhaal van Maria Montessori, de heterogene groepen, vrije keuze, vrijheid
in gebondenheid, gevoelige periodes, leeftijdsfases van het kind etc.
Tijdens het 2e deel van de avond hebben we ouders/verzorgers kennis laten maken met diverse
montessorimaterialen.
Het was een hele leuke en leerzame avond hebben we terug gekregen. Zeker voor herhaling
vatbaar.



Welkom bij ons op school:

Shayne in de onderbouw, Lovis in de middenbouw en Pearly in

de bovenbouw.  Een fijne tijd gewenst bij ons op school!

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Sabriene Hendrikse


