zond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen gedurende
eenentwintig weken iedere dag
een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze
om gezamenlijk in de klas op te
eten. De school start hiermee in
week 45 (2-6 november 2015) en het project
loopt t/m week 17 (18-22 april 2016). U hoeft in
deze periode voor de ochtendpauze alleen voor
drinken te zorgen!

Mediatoren
Dinsdag 3 november begint de nieuwe mediatoren
training. Dit is een onderdeel van het lesprogramma
"de vreedzame school".
De kinderen uit groep 7 die
zichzelf daarvoor opgegeven hebben en door
medeleerlingen verkozen zijn, krijgen dan 4 cursusmomenten waarin ze leren op een vreedzame
wijze te helpen bij het oplossen van conflicten
tussen kinderen.
Deze training zal plaatsvinden tijdens schooltijd.

Vreedzame school
Na de herfstvakantie zijn
alle groepen begonnen
met het tweede blok van
de methode "de vreedzame school". Het eerste
blok hebben we afgesloten
en regelmatig herhaald en dit vormt een basis die
regelmatig terug zal blijven komen in de groepen.
Zo zijn er in alle groepen:

- groepsregels ontstaan vanuit de kinderen
waaraan iedereen zich moet houden en waar
iedereen akkoord mee is gegaan.
- de kinderen weten de waarde van een opsteker (compliment) en weten wat afbrekers zijn
en dat ze die beter niet kunnen uiten.
- er is een algemeen teken afgesproken waaraan iedereen kan zien dat
de ander iets niet leuk vind en dat
het moet stoppen.
Het tweede blok gaat over het oplossen van conflicten. De kinderen
leren daarin dat ze in eerste instantie moeten proberen met elkaar te praten en daarna de hulp inschakelen
van een mediator of leerkracht.

Like ons op Facebook
Houd onze facebookpagina in de
gaten! Hierop staan nieuwtjes, foto's
en zelfs filmpjes. Even liken dus.

Verlof
Maandag 2 november heeft juffrouw Lia Tabeling verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw
Anna Prins.
Vrijdag de 6e heeft juffrouw Yvette v.d. Bergh
verlof. Zij wordt dan ook vervangen door juffrouw Anna Prins.

Onze jarigen
Shayen-Nysha Hasselbaink
Beyza Baltaci

4 nov 7 jaar
8 nov 10 jaar

Data om
13 nov
16 nov
24 nov

te noteren
Groepen 1 t/m 8 vrij
Voortgangsgesprekken
MR-vergadering

Jaargang 17
2 t/m 8 november 2015

Naar de boerderij
Komende maandag brengt groep
7 een bezoek aan een melkboerderij in Maasland. Zij gaan hier
op de fiets naar toe. Ze leren
daar over het leven van de boer
en wat er allemaal gebeurt met
de melk van de koe.
Omdat het een boerderij is, houd
dan rekening met kleding en
schoenen. Dit kan natuurlijk allemaal vies worden. Als het goed is
zijn we om kwart over 12 wel
weer terug.

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?

1 voor Communicatie
Jozet Niehof
M 06-3838 5749
E jozet@1voorcommunicatie.nl
W www.1voorcommunicatie.nl

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Schoolfruit
Dit schooljaar doet onze school
mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een
Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het
eten van voldoende groenten en
fruit. Door EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en
fruit te eten. Dat is niet alleen ge-

