
In en rond de klassen

Sinterklaas
We hebben vandaag een mooie
Sinterklaasviering gehad. Helaas konden niet
alle kinderen aanwezig zijn. De leerlingen van de
jongste groepen hebben een Piet op bezoek
gehad, de oudere kinderen kregen een digitale
boodschap van de Goedheiligman en zijn

vrienden.

Van de feestelijkheden zijn natuurlijk foto’s
gemaakt. Deze worden verzameld in een
fotoalbum in de schoolapp, deze worden met u
gedeeld.

Kerst
Terwijl Sinterklaas nog door de school liep,
werden de kerstbomen alweer geleverd. Na
schooltijd is dan ook alle sinterklaasversiering
verdwenen, zodat we vanaf maandag de school
in kerstsfeer kunnen brengen. Net als bij de
organisatie van het sinterklaasfeest is de
ouderraad hierin zeer ondersteunend.

De adventsweken monden uiteraard uit in een
mooi kerstfeest. We hoopten dit met de kinderen

‘s avonds te vieren, maar vanwege de
corona-maatregelen verplaatsen we de vieringen
naar donderdagmorgen 23 december, onder
schooltijd.

Op diezelfde 23e december halen we de
kerstbomen uit de klassen en hal. Wanneer u
graag een grote of kleine boom kosteloos over
wilt nemen, mag dat. U u kunt deze reserveren
via Karin Visser, administratie@uilenburcht.nl.

De Vreedzame school, blok 3
In het nieuwe blok is het thema “we hebben oor
voor elkaar”. Hier vindt u de kletskaarten voor
de groepen 1 en 2, hier voor groep 3, hier voor

groep 4, hier voor groep 5 en hier voor groep 6.
Zoals altijd kunt u deze gebruiken om de
onderwerpen ook thuis bespreekbaar te maken.

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-1-2.pdf
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https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-4.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-5.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-5.pdf
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https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-6.pdf


In de groepen 7 en 8 gaan we met de kinderen
hun “meningen” delen in de groep. Hoe denk jij
hierover, wat denkt de ander over hetzelfde
onderwerp, waarom denkt die ander zo, kan ik
mijn mening daarom veranderen of blijf ik bij
mijn standpunt? Het actief luisteren is hierin het
belangrijkste onderdeel. Niet een ander

beoordelen op zijn / haar mening, maar erover
nadenken waarom die dat zo denkt en zegt. Met
behulp van verschillende coöperatieve
werkvormen zullen we elkaar vragen stellen en
leren om duidelijk te communiceren. De
leerkracht zal de groep stimuleren en de
positiviteit benadrukken van dat er verschillende
meningen bestaan en gezegd mogen worden.

Schoolfruit

We zijn gestart met het schoolfruit. Onze
leverancier is Drogenbroek’s fruit. Als u zich
aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijgt u elke week
te zien welk schoolfruit uw kind krijgt. Zie ook:

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Cont
actgegevens/Nieuwsbrief.htm.

Ik wil u er nogmaals op attenderen dat op de
fruitdagen (woensdag, donderdag en vrijdag)
het, naast drinken, niet toegestaan is om anders
dan eigen fruit, groente, brood of gezonde
crackers mee te geven.

Daphne van Cooten
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