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Vreedzam e School
Onze lessen Vreedzame School 
gaan in deze periode over 
belangrijke communicatieve 
vaardigheden, zoals duidelijk 
communiceren, goed luisteren, 
vragen stellen en verplaatsen 
in het gezichtspunt van een 
ander. Het blok waar we in 
werken heet dan ook "We 
hebben oor voor elkaar". De 
lessen zijn gericht op duidelijk 
vertellen, maar ook goed 
luisteren. De kinderen leren 
actief naar elkaar te luisteren, 
goede vragen te stellen en 
samen te vatten wat de ander 
heeft gezegd. Ook leren 
kinderen te zien hoe de 
interpretatie van een 
boodschap kan verschillen. In 
de bovenbouw leren de 
kinderen hun mening 
onderbouwen met 
argumenten door middel van 
debatteren. Ook is er in de 
bovenbouw aandacht voor het 
kritisch omgaan met 
informatie en het respectvol 
communiceren via de sociale 
media.

PET Event

Vorige week donderdag 
bezochten onze leerlingen 
van de groepen 6-7-8 het PET 
Event in de Weijver. Dit 
evenement heeft als doel 
kinderen al op de 
basisschoolleeftijd in contact  
brengen met techniek, in de 
breedste zin van het woord. 
Scholen en bedrijven waren 
aanwezig om kinderen vooral 
veel te laten maken en doen, 
en ze op die manier 
enthousiast te maken voor 
techniek. Haargel maken, met 
een drone vliegen, lassen, het 
kon allemaal! 

NIEUWE COLLEGA

AGENDA
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   do 1 dec              Ondersteuningsteamoverleg

   vr 2 dec              Sinterklaasviering op school

   wo 7 dec            Voorleeswedstrijd

   do 8 dec             Schooladviesgesprekken groep 8

   do 15 dec           Studiedag, kinderen zijn vrij

   do 22 dec         17.00-19.00 uur Kerstviering

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Per 1 februari 2023 krijgen wij er 
een nieuwe collega bij! Joyce 
Bijman komt het team in de 
onderbouw versterken voor 3 
dagen. Hiermee is het gelukt om 
de vacatureruimte die nog 
steeds open stond in te vullen. 
In een volgende nieuwsbrief zal 
zij zich aan u voorstellen.



Op vrijdag 2 december vieren wij het Sinterklaasfeest op 
school. De kinderen komen om 08.25 uur op school, we 
blijven buiten om Sint en zijn Pieten welkom te heten. De 
stamgroepen 1-2-3 en 4-5 mogen bij de Sint in de aula 
komen. De stamgroepen 6-7-8 hebben hun eigen programma 
in de klas met surprises. 
De kinderen hoeven géén eten en drinken mee te nemen 
voor de ochtendpauze. Zij krijgen een koek en chocolademelk 
of limonade. Iedereen neemt wel zijn/haar eigen lunch, 
inclusief een beker drinken, mee.
De kinderen zijn op de normale tijd om 14.00 uur uit.
Wij hebben er al veel zin in!

THEMA'S HOERA, SINTERKLAAS KOMT OP SCHOOL!

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

De thema's rondom 'feest ' zijn 

volop in gang bij de 

verschillende bouwen. De 

onderbouw heeft al heel veel 

geleerd over het vieren van feest 

en richt zich nu op het 

verjaardagsfeest van Sinterklaas. 

In de groepen 4-5 gaan de 

leerlingen hun (groot)ouders 

interviewen om zo te weten te 

komen hoe verjaardagen, 

geboortes en huwelijken vroeger 

gevierd werden. Is dat heel 

anders dan nu? En in de 

bovenbouw ontdekken de 

kinderen dat er in alle 

belangrijke wereldgodsdiensten 

lichtfeesten worden gevierd, en 

dat er dus ook veel 

overeenkomsten tussen de 

verschillende godsdiensten zijn. 

In het kader van dit thema 

bezochten de groepen 6-7-8 de 

moskee Sultan Ahmet in 

Zaandam. Wat was het leuk om 

te ervaren en horen wat de 

kinderen allemaal al wisten te 

vertellen over de Islam!

- Geen nieuws en bijlagen van buiten de school
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