
Nieuwsbrief december 2022

Beste ouders/verzorgers,

De laatste maand van 2022 is alweer aangebroken. Een maand die in het teken staat
van Sinterklaas en Kerstmis. Een gezellige tijd om samen met de kinderen te vieren.
Daarnaast zijn er in deze maand ook de ouder-kindgesprekken over de ontwikkeling van
uw kind(eren). De kinderen krijgen hun kindwerkdossier met de doelen en
bewijswerkjes mee naar huis. Het kindontwikkelplan ontvangt u van de leerkracht via de
mail.

Data op een rij:
- 5 t/m 16 december: ouder-kind gesprekken
- Dinsdag 6 en 13 december: workshops

Voor de onderbouw verdeeld over de weken, van 5 t/m 16 december
- Dinsdag 13 december: middenbouw naar Zeeuws historisch museum
- Woensdag 21 december: onderbouw naar Midwinterfestival. Vervoer wordt geregeld

met de cultuurbus
- 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

Kerstviering:
Donderdag 22 december zal in het teken van de kerstviering staan.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vanaf 12.00 uur vrij en voor de kinderen van groep 5
t/m 8 zal er een leuke kerstmiddag georganiseerd worden.
Vanaf 17.30 uur worden alle kinderen weer terug op school verwacht voor een gezellige
kerstavond met kerstdiner. U kunt via de leerkrachten de lijst met hapjes invullen.
De avond zal tot 19.00 uur duren.
Ouders/verzorgers zijn vanaf 18.45 uur van harte welkom in de school voor een gezellig
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.



Wij zoeken………..
Voor op school zijn we op zoek naar een elektrisch oventje, zodat we het koken en
bakken kunnen blijven voortzetten. Geen campingmodel. Mocht u iets voor ons kunnen
betekenen, dan horen we het graag

Vreedzame school:
Binnenkort starten we met blok 3 van De Vreedzame School.
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan
over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om
naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan
oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De
kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed
naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er
misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat
daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde
dingen kunnen kijken.  We spreken dan over  het hebben van verschillende
‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we
verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen
komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om
het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of
‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over
cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via
sociale media en face-to-face.

Pleintjesactiviteiten:
Dit schooljaar worden er ook op ons schoolplein pleintjesactiviteiten georganiseerd
vanaf groep 4 door SMWO.
Dit zal nog 1x in het najaar zijn en wel op:

- dinsdag 20 december

Op dit momenten zijn de activiteiten van 15.00-16.30 uur en
worden gegeven in de gymzaal bij de Brede School in
Ouverture. U kunt uw kind hier om 16.30 uur ophalen.



De kinderen lopen om 15.00 uur onder begeleiding van het Cios en SMWO naar de
gymzaal toe. Wilt u aub gymschoenen meegeven?

BeweegClub en SocioClub voor groep 4 t/m 8

Er is nog plek bij de Beweeg- en Socioclub van SMWO!

De lessen zijn elke woensdagmiddag van 14.30 - 15.30 uur bij het Omnium en zijn

volledig gratis. Tot woensdag 21 december kunnen kinderen nog instromen in het

huidige traject. Na de kerstvakantie is dit weer mogelijk vanaf maart.

Direct opgeven? Dit kan bij Joeri van Wallenburg (j.vanwallenburg@smwo.nl) of Roy

Mulder (r.mulder@smwo.nl)

mailto:j.vanwallenburg@smwo.nl
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Welkom bij ons op school:

Angelo, Aeris, Irelia, Denudi en Aimée in de onderbouw.   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


