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Kalender
voor de komende weken

Schoolplein

04-10

Al sinds de vakantie hebben we last van
vervuiling van het schoolplein. Dit is een
probleem van buitenaf en wordt niet door de
kinderen veroorzaakt.
Tot dit “probleem” is opgelost, spelen we voor
het gebouw.

05-10
12-10
13-10

16 t/m 20
-10

Dierendag/ start
kinderboekenweek
Dag van de leraar
Alle leerlingen vrij i.v.m. staking
Nieuwsbrief 3
Podium optreden 11.00
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
(start herfstvakantie)
herfstvakantie

Dit probleem is helaas nog niet opgelost. We
zijn er druk mee bezig.

10 okt
Groep 7 en 8 fiets meenemen!!
Juf Mascha is aanwezig op school op:
Dinsdag 3 oktober
Donderdag 12 oktober.

Nieuws uit groep 1-2-3
We zijn volop bezig met het thema sprookjes.
We laten alle bekende sprookjes passeren
tijdens dit thema. Onze klas hangt ook vol met
prachtige knutselwerkjes. Nog een paar dagen
en dan gaan we starten met het thema van de
kinderboekenweek “gruwelijk eng” Mocht je
thuis nog gruwelijk enge spulletjes hebben dan
mogen deze natuurlijk mee naar school. Hier
kunnen we onze klas dan mee versieren.
Nog een mededeling over de gymschoentjes.
Sommige kinderen hebben deze nog niet op
school liggen en bij sommige kinderen zijn ze te
klein. Kunnen jullie hier nog een keertje naar
kijken bij uw kind? Vast hartelijk dank!!

Kinderboekenweek 2017
Het thema van de kinderboekenweek 2017 is
“gruwelijk eng” Iedere groep zal er in deze
periode de nodige aandacht aan schenken . Ook
het podium optreden op 11 oktober zal in het
teken staan van de kinderboekenweek. We gaan
er met zijn allen iets GRUWELIJK ENGS van
maken.
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Studiedag
Op dinsdag 10 oktober brengen de groepen 7-8
in de ochtend een bezoek aan het Stedelijk
College.
Vergeet je fiets niet mee te nemen...

De Gouden Weken
De eerste schoolweken zijn heel belangrijk voor
een positieve groepsvorming. Daarom zijn wij
het schooljaar gestart met ‘De Gouden Weken’.
Gedurende de eerste drie weken van dit
schooljaar hebben we dagelijks één of meerdere
niet competitieve oefeningen gedaan om de
groepsvorming te begeleiden en vorm te geven.
De Gouden Weken worden ingezet om ‘ het
goud’ dat we in handen hebben, de interactie
tussen leerkracht en leerlingen, te smeden en te
kneden zodat er een fijne sfeer in de groep
heerst, een heel schooljaar lang!

Tijdens de studiedag twee weken geleden zijn
we gestart met een verdieping in KCG bij taal in
de onderbouw.
Anita en Carmen hebben ons meegenomen in
de theoretische onderbouwing. Vervolgens zijn
we aan de slag gegaan met leerlijnen en doelen
voor taal van de groepen 1 t/m 3; met Marian
en Liesbeth als ervaringsdeskundigen hebben
we theorie en de klassenpraktijk met elkaar
verbonden. Door samen de lessen voor te
bereiden en steeds de praktijk te vergelijken
met de theorie zijn we ermee aan de slag
gegaan. Het was een interessante, effectieve
dag.
Liesbeth en Marian zijn ermee aan de slag
gegaan in de klas en in onze volgende
teambijeenkomst staat het weer centraal.

Ingezonden stukken

In oktober staat de themaweek 'Rollen in de
Groep' centraal.
Het doel van deze themaweek is het bewust
worden van de eigen rol in de groep (en de rol
van andere kinderen), waardoor de kinderen
werken aan de eigen
samenwerkingsvaardigheden.
Naast de themaweken staan we wekelijks stil bij
de sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen en zoeken we passende activiteiten.

Op de volgende pagina vindt u enkele stukjes
van leerlingen van groep 6/7/8 over de:

Weerbaarheidstraining Rots & Water
start 2 okt 2017
Voor wie? Ben je tussen de 11 en 14 jaar en wil
je graag beter omgaan met anderen en
opkomen voor jezelf? Dan is deze training
misschien iets voor jou.
Doelstelling en inhoud: Beter je grenzen
bewaken, je zelfvertrouwen vergroten, minder
snel boos worden, je kan het allemaal leren. Ook
meer rekening houden met een ander en op een
goede manier 'nee' kunnen zeggen zijn
onderdelen van deze training. Het leren maken
De groep bestaat maximaal uit 12 deelnemers.
Mocht u nog vragen hebben dan kan dit via de
mail naar bjorn.pinsel@levgroep.nl

Week tegen pesten
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Week tegen het pesten

Week tegen pesten

Deze week is de week tegen
het pesten, dit jaar gaat het
vooral over online pesten.
Online pesten is pesten op een
computer of een mobile
telefoon. Online pesten
gebeurt het meest op de
middelbare school. Op tv wordt
er ook veel aandacht aan
pesten besteed, bijvoorbeeld
met het programma de ‘Anti
Pest Club’. Wij vinden pesten
niet leuk, omdat het vervelend
is.

Met de week tegen pesten
komen er mensen op voor
kinderen of/en kinderen meestal
voor kinderen uit groep 7/8 en
de middelbare. Dit jaar is het
thema online pesten. Dit wordt
steeds populairder. Meestal
komt het voor bij meisjes. Dat
zeggen deskundigen doordat
meisjes veel vaker op een
mobile telefoon zitten. Dit gaat
jaren door ook al verwijder jij
zijn nummer of blokkeer je
hem, de pester vindt altijd wel
weer een manier om door te
gaan. Daarom moet pesten

Femke en Anouk.

stoppen!


















Geschreven door: Pleun Quinn

Femke, Anouk, Suus, Pleun en Quinn …
Bedankt voor jullie bijdrage aan deze
nieuwsbrief!!
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