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22 december kerstviering
24 december lesvrije dag
25 december t/m 9 januari
Kerstvakantie

Aankomende
gebeurtenissen

Sinterklaas
Vorige week hebben we met alle groepen door elkaar
geknutseld in het thema sinterklaas. Er werd erg goed samen
gewerkt. Gelukkig kon het sinterklaasfeest doorgaan. Het was
een gezellig dag met cadeautjes en suprises. Groep 5 t/m 8
hebben ook een mooi groepscadeau gehad van de Sint.

Scholen blijven gelukkig open
Het was nog even spannend vorige week maar de
scholen mochten gelukkig open blijven. Zoals u in de brief
heeft kunnen lezen kunnen wij door het landelijke leraren
tekort geen vervanging vinden. Daarom komt het
regelmatig voor dat er een groep thuis moet werken. Op
school oefenen we alvast in teams zodat we weer
helemaal weten hoe dit ook al weer moest. 



Studiedag
Op maandag 22 november hebben wij een studiedag
gehad. We hebben het hier met elkaar gehad over 'wat
vinden wij nu een goede les', we hebben nagedacht over
vragen zoals 'waar moet een goede les aan voldoen?'
Welke voorwaarden heb je nodig om een goede les te
geven? en Wat doen we al en wat willen we verbeteren? 

Oudertervredenheidsonderzoek
Ieder schooljaar doen we een enquête onder kinderen,
ouders en collega's. De vragen hebben betrekking op de
school en het omgaan met elkaar. Binnenkort ontvangt u
via de mail een link. Via deze link kunt u de vragenlijst
invullen. 

NPO 
Zoals misschien bij u bekend is er vanuit de rijksoverheid
een flink bedrag beschikbaar gesteld om in te zetten ter
verbetering van het onderwijs na de twee
scholensluitingen. Iedere school is vrij om deze te
besteden. Wij hebben er voor gekozen om het bedrag aan
verschillende onderwerpen te besteden. In de volgende
nieuwsbrief zullen wij hier uitgebreid op in gaan. 

Helaas zal de kerstviering er dit jaar ook anders uit zien. We
hebben er voor gekozen om met elkaar een kerstontbijt te
houden op woensdag 22 december. Meer informatie volgt
nog via de app. 

Kerstviering

Denk 2x na voor je iets deelt
In groep 5/6 zijn we aan de slag gegaan met de campagne
'Denk 2x na voor je iets deelt'. Een les over hoe we online
op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. 
Ontvangen en versturen van foto’s en filmpjes is meestal
leuk. Maar niet altijd. Op het moment dat je iets deelt, is
het niet meer in je handen. En dat kan soms vervelend
uitpakken. Denk daarom 2x na voor je iets deelt. 1x voor
jezelf. En 1x voor een ander. 



Vreedzame school
We hebben oor voor elkaar
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. 

Afsluiting Jeelo

Helaas kon in verband met de corona maatregelen de
gezamenlijke afsluiting van Jeelo niet doorgaan. Daarom in
deze nieuwsbrief een sfeer impressie van wat we geleerd
hebben. 


