Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Gezonde school.
Wij hebben ons als
school ook dit jaar
ingeschreven voor
de 10 weken 3 maal
fruit op school te
krijgen.
Maandag kregen we
het bericht dat we één van de
2971 scholen zijn die hieraan
mee mag doen.
We houden u op de hoogte.
Wel willen we nog even wijzen
op de 3 fruit dagen. Op maandag , dinsdag en donderdag
willen we dat de kinderen fruit
meenemen voor in de kleine
pauze. Is dit te weinig voor uw
kind kunt u natuurlijk altijd
een boterham met hartig beleg meegeven. Dit laatste mag
ook in plaats van fruit. Het

valt ons op dat sommige
kinderen in de grote pauze
snoep mee hebben voor na
de boterham.
Wij willen dit liever niet.
We proberen te werken aan
de gezonde school en daar
past snoep niet bij.

PBS
( Positive Behaviour Support)
Onze school is een PBS
school. Daar horen bepaalde
gedragingen bij.
Zo vermijden we het gebruik
van het woord “niet”.
In plaats van niet rennen in
de gang zeggen wij : “Rustig
lopen in de gang”.
Niet aan elkaar zitten wordt
bij ons “Je handen en je
voeten bij jezelf houden”.

Het vermijden van het
woord “niet” heeft als doel
de kinderen niet op ideeën
te brengen.
Zeg je tegen een volwassene: “ Denk niet aan een witte olifant”, denk je in de
meeste gevallen dus dan wel
aan een witte olifant.
Zeg je tegen je kind niet
door de plas lopen denkt je
kind op dat moment waarschijnlijk : “O dat kan dus
ook”.
Probeer als ouder ook maar
eens het woord “niet “ te
vermijden.
Wij vonden het als leerkrachten verschrikkelijk
moeilijk, maar nu na 4 jaar
zijn we op de goede weg. En
willen we niet weer terug.
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Nieuws uit de IB–hoek
Geachte ouders(s)/verzorgers(s),
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om ons in deze nieuwsbrief aan u voor te stellen:
Wij zijn Maaike Sijbom-Eiting en Alena Sinanovic. Maaike is als School Maatschappelijk Werker verbonden aan de
school van uw kind en Alena is preventief jeugdwerker, we zijn werkzaam vanuit de Welzijngroep Sedna.
Voorbeelden van vragen waarmee u terecht kunt bij het ons zijn:
Hoe kan ik (als ouder/verzorger) er voor zorgen dat mijn kind beter naar mij gaat luisteren?
Mijn kind wordt vaak gepest, wat kan ik (als ouder/verzorger) daar aan doen?’’
Mijn kind heeft snel last van woede aanvallen, hoe kan ik daar (als ouder/verzorger) mee omgaan?
Mijn kind heeft ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt (Bijv.: Echtscheiding, ziekte en/of verlies van een dierbaar
persoon) welke hulp kan hierin geboden worden en door wie?
Als u nader met ons kennis wilt maken, of vragen hebt, kunt u gerust contact met ons opnemen.
Ook kunt u kenbaar maken bij de leerkracht en/of intern begeleider dat u contact met ons wilt, hij/zij zal er dan zorg
voor dragen dat er zo snel mogelijk een eerste contact met een van ons zal gaan plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Maaike Sijbom- Eiting
Schoolmaatschappelijk werker
06- 36 55 96 62

m.eiting@welzijngroepsedna.nl

Alena Sinanovic
Preventief jeugdwerker
06-40 53 68 73

a.sinanovic@welzijngroepsedna.nl

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a

werk met verschillende werkjes.

wel meer gruwelijk enge versiering komen!

Deze week zijn we begonnen met het thema

Zo zijn we aan het kijken of we figuren

Groep 6

‘griezelen’ dat aansluit bij de

van donker naar licht kunnen leggen
( schaduwen).

De kinderen hebben afgelopen dinsdag 19

Kinderboekenweek. We lezen hier verhalen
over en werken aan het thema. Zo maken de

Ook is het leuk om figuren na te leggen

kinderen deze week een heksenketel en

op het kralenbord.

toverstafjes van klein naar groot. We

De laatste drie werkjes hebben te

hebben onze eerste beloning behaald. We

maken met vormen, klank en stempels.

hebben verstoppertje gespeeld. We sparen

Groep 3

nu voor een nieuwe beloning. Veel kinderen

Inmiddels hebben de kinderen al weer

kinderen hebben een hele leuke middag

hebben al fruit mee naar school. Nog even

heel wat letters geleerd, en kunnen ze

gehad. De komende 3 weken zullen ze ook

ter herinnering: elke maandag, dinsdag en

bovendien een behoorlijk aantal woorden

op de dinsdagmiddag een natte gymles

donderdag zijn fruitdagen. In de klas op de

lezen. We kunnen zowel op school als

hebben

tafel ligt een agenda waarin alle

thuis met de software van veilig leren

Groep 7

verjaardagen genoteerd kunnen worden.

lezen aan het werk. In verband met de

Groep 1/2b

Kinderboekenweek gaan de kinderen op

De kinderen moeten een handdoek,

In de groep hebben we 2 houten handen

dinsdag 3 oktober naar de bibliotheek

waar de vingers van weg geklikt kunnen

om een voorstelling te bekijken. Ook

worden. Deze gebruiken we als 1 van de

gaan we in de klas over het thema

kinderen bijna jarig is. We beginnen dan 10

griezelen van de kinderboekenweek aan

nachten voor de verjaardag. Elke dag komt

het werk. Juf Anouk is op maandag en

het-bijna-jarige kind de klas in en klikt 1

dinsdag bij ons in de klas. Ze is een

vinger weg….. op die manier zijn we lekker

tweede jaars PABO

aan het aftellen. Kinderen vinden dit heel

studente.

september hun eerste natte gymles
gehad. Hierbij hebben ze baantjes
getrokken, gedoken en hun borst- en
rugcrawl geoefend. Ook hebben ze een
bandenwedstrijd gedaan en een
afsluitend bommetje gemaakt. De

washandje en zeep mee naar de
gymlessen, zodat ze na de gymles hun
oksels kunnen wassen. Op deze manier
proberen we nare geurtjes te voorkomen.
Ook mogen ze een deo roller mee. Een
spuitbus mag niet.
We doen 14 nov. 21 nov. 28 nov. en 5 dec.
‘s middags mee aan de natte gymlessen in
het Neptunusbad. We gaan er op de fiets

fijn om zo naar de grote dag toe te leven. In

Groep 4

de gang ligt een agenda die kun je

De kinderen hebben

bij school. Als de kinderen alleen vanaf

gebruiken om in te vullen wanneer andere

afgelopen woensdag de eerste beloning

het zwembad naar huis mogen fietsen,

mensen jarig zijn. Zo kunnen we in de klas op

voor goed gedrag gehad. Ze mochten

willen we graag een briefje.

tijd beginnen met het maken van een

basketballen. De komende weken zullen

Blok 1 van de rekentoets groep 7 hebben

keurplaat voor de jarige. Deze week gaan we

we sparen voor het meenemen van

alle kinderen met een voldoende

beginnen met het werken aan de cijfermuur.

buitenspeelgoed. De eerste rekentoets

afgesloten!!

Deze wordt opgevuld met cijferkaartjes en

hebben we afgelopen donderdag

Groep 8

kaartjes met verschillende aantallen. Ook

gemaakt. En nu zijn we bezig met

gaan we allerlei rekenspelletjes met de

getallen ordenen t/m 100, optellen en

Woensdag 27 september start de

cijfermuur doen. Deze cijfermuur zal het

aftrekken t/m 20, rekenen met geld met

hele jaar in gebruik blijven.

sprongen en huppen en getallen

Groep 1/2c

vastmaken aan de getallenlijn. Volgende

Deze week zijn er andere juffen in groep

week hebben we de signaleringstoets van

1 / 2. Kort nadat haar vader overleed, is op

spelling en taal en de week erna de

21 september ook de moeder van juf Bianca

controletoets. De kinderen hebben

overleden. Een zeer trieste gebeurtenis.

geleerd wat een zelfstandig naamwoord,

De kinderen van 1 / 2 C zijn druk aan het

lidwoord en enkelvoud en meervoud is.

heen. We zijn rond 14:30 uur weer terug

Kinderpostzegelactie. Deze dag krijgen
alle kinderen een envelop mee naar huis.
Er mag verkocht worden t/m woensdag 4
oktober. Daarna moeten de bestellijsten
weer ingeleverd worden op school. We
wensen alle kinderen veel succes met het
verkopen.

Groep 5
Afgelopen week heeft groep 5 de eerste

Verjaardagen
03-10
03-10
05-10
07-10
07-10
07-10
10-10
11-10

Mats Rosier
Ian de Vries
Sanne Peters
Milan Keen
Esra Bults
Tiara Bults
Julian Meijer
Vince Kracht

rekentoets gemaakt en deze week zijn
gr. 1/2 B
gr. 3
gr. 1/2 B
gr. 1/2 B
gr. 5
gr. 5
gr. 4
gr. 4

Alvast van harte gefeliciteerd.
Maak er een mooie dag van.

Pagina 2

we met het tweede blok begonnen.
Hierin leren de kinderen o.a. klokkijken
op de digitale klok. Soms best wel lastig,
dus misschien een idee om hier thuis ook
wat aandacht aan te schenken! Volgende
week 4 oktober start de
Kinderboekenweek met het thema;
GRUWELIJK ENG! Er hangen al een
aantal geknutselde spinnen en
vleermuizen in onze klas en er zal nog

Volgende Nieuwsbrief 11-10-2017

04-10 Start Kinderboekenweek
09-10 OR vergadering
11-10 Nieuwsbrief 14.3
17-10 Oud Papier
18-10 Muffendag. Verjaardag van de
meesters en juffen.
(verkleden mag)
23 t/m 27 oktober Herfst vakantie
01-11 HVK handbal toernooi
08-11 HVK handbal toernooi
08-11 Nieuwsbrief 14.4
08-11 Jaarlijkse ouderavond
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