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Afsluiting Talentenuur vanaf 13:30
PeutersBijeen
Kerstbakje maken
Kerstviering
Speelgoeddag en leerlingen zijn om 12:00 uur vrij.
Kerstvakantie

Schoolfruit
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, mogen wij ook dit jaar weer mee doen met de EU Schoolfruit en -groente actie!
Vanaf 12 november krijgen wij 20 weken gratis groente of fruit aangeboden. De komende periode hoeven de kinderen
op woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit mee te nemen, want dit krijgen ze dan van school. Wanneer uw
zoon of dochter op één van de dagen het fruit echt niet lust, wilt u ervoor zorgen dat er dan een ander soort fruit wordt
meegegeven?
Komende week staan op het menu: peer, appel en ananas.

Kerstbakje maken
Donderdag 20 december maken wij met de kinderen een kerstbakje. Dit is elk jaar weer een gezellige activiteit en het
zorgt voor extra decoratie tijdens het Kerstdiner. En ook altijd worden hierbij weer nieuwe talenten ontdekt. Wij willen
u vragen om de kinderen wat groenversiering, een bakje en wat decoratie mee te geven??

Afsluiting Talentenuur
Het tweede blok van Talentenuur zit er alweer op. Ook nu willen wij dit weer graag met u afsluiten. Komende dinsdag
bent u welkom vanaf 13:30 om onze talenten bewonderen.

Kerstdiner
Donderdagavond 20 december is weer ons traditionele kerstdiner, we hebben er zin in! Ook dit jaar tekenden ouders
weer massaal in om te helpen, wat fijn! Even een herinnering: woensdag 19 december kunnen de boodschappen
opgehaald worden na schooltijd in het lokaal van juf Bertine!

Dit was onze week...
Groep 1/2
Deze week hebben we een winkel in de kersthoek. Hierin verkopen we kerstspullen voor 1,2,3,4,5 euro. Bij de kassa
moeten ze afrekenen. Ook hebben we nog een speciale koekjeswinkel, hierin verkopen we zelfgemaakt kransjes (van
klei en versierd met knopen) en van de bakker hebben we snoepgoed gekregen. Een foto van deze hoek en een
bedankje hebben we opgestuurd naar de bakker. De kinderen kunnen niet wachten om hierin te mogen spelen.
Afrekenen is soms lastig maar ze vinden het fantastisch.
Groep 3/4
We komen samen al aardig in de Kerstsfeer. De school is mooi versierd, er staat een mooie boom in de klas en we
hebben al een leuke kerstknutsel gemaakt. 's Ochtends starten we de dag met een mooi kerstverhaal in de kring met
alleen de lichtjes van de kerstboom aan en een paar kaarsjes, knus en fijn! We genieten met volle teugen. Feest van
samen zijn, feest van lichtjes, feest van gezelligheid, zo voor Kerst proberen we nog eens extra goed rekening te
houden met elkaar!
Groep 5/6/7/8
Afgelopen woensdag stond er wel een heel bijzondere en spanennde les van Blink op het programma! Het paste mooi
binnen het thema leven en dood/natuurlijke aanpassers.
We kregen het bericht dat (de fictieve) mevrouw Müller opeens was overleden. Wij kregen de opdracht om samen met
meneer A. Zeldenrust van het Nederlands Forensisch Instituut achter de doodsoorzaak van haar te komen. Een heel
onderzoek onder micro-organismen (schimmels en bacteriën) ging daar aan vooraf. Stierf ze door de giftige
vingerhoedplant uit haar boeket, was ze gebeten door de kogelvis uit haar aquarium, of wist postbode Jacobs meer?
Uiteindelijk kwamen wij erachter dat mevrouw, tijdens haar zo geliefde boswandeling, een verkeerde paddenstoel had
geplukt: de groene knolamaniet.

Vreedzame School
Groep 1/2
Deze week hebben we gepraat over goedmaken en eenoplossing bedenken. Aan de hand van een toneelstukje door
aap en tijger wisten de kinderen zelf al oplossingen aan te dragen. Toneelstukjes door de handknuffels aap en tijger
vallen altijd goed in de smaak, de kinderen laten dan een actieve luisterhouding zien. Fijn!
Groep 3/4
Deze week startten we met een nieuw blok: 'We hebben oor voor elkaar'. Als je oor voor elkaar hebt, betekent dit dat
je luistert naar elkaar, dat je interesse toont in elkaar en dat ieder zijn best doet om de ander te begrijpen. Deze week
bespraken we dat als je de ander niet begrijpt je dat heel goed op kunt lossen door vragen te stellen aan elkaar. Zo
vraag je aan de ander om het duidelijk te maken, maar weet de ander ook dat je goed hebt geluistert en dat je
interesse toont!
Groep 5/6/7/8
We hebben het tweede blok afgesloten. Eerst hebben we de stof herhaald. Dat een conflict op een win-win situatie, een
win-verlies situatie, verlies-verlies en dat het door een compromis te sluiten kan eindigen. Natuurlijk willen we dat je
beide tevreden uit de situatie komt, dus door een win-win of een compromis situatie te creëren. Om dit te krijgen moet
je allebei de gele pet opzetten: oftewel zeggen wat je vindt en wilt en luisteren naar de ander. Door samen te zoeke
naar een goede oplossing kun je het conflict goed afsluiten. We hebben allerlei oplossingen bij verschillende
voorbeelden van een conflict bedacht. En wat fijn dat deze klas zulke mooie oplossingen kan bedenken. Nu gaan we
allemaal proberen om dit goed uit te voeren in de praktijk!

De Boskabouter
De peuters hebben deze week geen nieuws.

Fijn weekend!

We wensen u een prettig weekend!
Het team
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