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N EW SLET T ER

Sch ooljaar 2021-2022 n u m m er 7
Ou der avon d
Vr eedzam e Sch ool
on lin e!
Op dinsdagavond 30
november organiseren wij een
informatieavond over De
Vreedzame School. Vanwege
de aangescherpte Corona
maatregelen zullen wij deze
avond online organiseren.
We willen u graag vertellen en
laten zien wat het programma
van De Vreedzame School
inhoudt. We merken nl. dat dit
niet altijd bekend is, en ook
dat er misvattingen over dit
programma bestaan (zoals bv
dat het een anti-pest
programma zou zijn).
Haakt u aan? Graag van
tevoren aanmelden via het
mailadres
marjolein.devries@skowf.nl
zodat we u een link kunnen
toesturen.

Sin t er k laas

KLUSOUDERS ACTIEF
Onze
voor op
vrijwillige
Groepoproep
8 is vandaag
de fiets
klus(groot)ouders
heeft voor
4 hun
vertrokken naar Bakkum
enthousiaste
klussers
jaarlijkse driedaagse
kamp. We
opgeleverd.
Deveel
afgelopen
week
wensen ze heel
plezier en
een
paar onvergetelijke
dagen
hebben
Marcel Bakker
entoe!
Stendert de Wit diverse klussen
voor ons verricht. Super fijn,
ontzettend bedankt!

Langzaam komt de school in
Sinterklaassfeer. In de
onderbouw is al een
pakjeskamer en een
werkkamer van Sinterklaas
ontstaan, er wordt gerekend
met pepernoten en in de
bovenbouw zijn de lootjes
getrokken. De school is door
een aantal ouders met
gezellige Sintversiering
aangekleed. Op 3 december
vieren wij het Sinterklaasfeest
op school. Vol verwachting
klopt ons hart...

agna.

AGENDA
di 23 november 19.45 uur MR-vergadering
di 30 november

19.00 uur informatieavond De Vreedzame
School (online)

do 2 december

Surprisetentoonstelling

vr 3 december

Sinterklaasviering

ma 6 december

Studiedag, alle kinderen vrij

COVID-19

Inmiddels zijn de maatregelen
rondom Corona weer
aangescherpt. Op onze school
valt het (gelukkig!) nog steeds
mee met de
Corona-problematiek. We
hebben te maken met geen tot
weinig besmettingen. Wel
merken we dat er steeds vaker
en meer kinderen in
quarantaine moeten vanwege
een besmetting in de
thuissituatie. Het blijft dus
oppassen geblazen!
Vooralsnog treffen wij op school
geen aanvullende maatregelen.
We passen de basismaatregelen
toe. Ouders kunnen in beperkte
mate, wanneer het nodig is, de
school betreden. We vragen u
wel om de 1,5 meter afstand in
acht te houden.
We duimen heel hard dat de
december festiviteiten allemaal
door kunnen gaan: het onthaal
van Sinterklaas, de kerstmusical
van groep 7 met de
bijbehorende kerstmarkt die
door groep 6 wordt
georganiseerd en de
kerstviering. Desnoods in
aangepaste vorm: we blijven
denken in kansen en
mogelijkheden.

THEM A'S IN DE STAM GROEPEN

In de verschillende stamgroepen draaien de thema's op volle
toeren!
In de onderbouw wordt gespeeld en geleerd rondom het thema
'Wij brengen de post'. Er wordt volop post gemaakt, verstuurd én
ontvangen. Er komen zelfs kaarten uit Curacao bij ons binnen! Er
is een sorteercentrum ingericht, een postloket en er rijdt een
heuse postbestelwagen rond om alle pakjes en brieven te
bezorgen. Er is een postbode op bezoek geweest die alle vragen
van de kinderen heeft beantwoord.

In de middenbouw leren de kinderen van alles over gezond en
ongezond eten en het spijsversteringsorgaan in het thema
"Gezond van je mond tot je kont". Er werd een eetdagboek
bijgehouden, verpakkingen van voedingsmiddelen gelezen en
uitgezocht hoeveel suiker er in diverse voedingsmiddelen zit. Ook
zijn ze op bezoek geweest bij het Bakkerijmuseum in Medemblik,
kwam de moeder van Fenna op school vertellen over je
spijsvertering en verdiepen de kinderen zich deze week in....poep!

In de bovenbouw werken de groepen 6 en 7 heel hard aan de
kerstmusical en kerstmarkt. Traditiegetrouw voert groep 7 een
kerstmusical op. Groep 6 organiseert een heuse kerstmarkt daar
omheen om geld op te halen voor het goede doel. Ze moeten
zelfs een begroting opstellen en mogen een mini-krediet bij juf
Angela aanvragen. De leerlingen van groep 8 verdiepen zich in het
Voortgezet Onderwijs en oriënteren zich op diverse beroepen. De
moeder van Jip kwam vertellen over haar werk als fysiotherapeut.
Dit thema wordt afgerond met een beroepenmarkt.

BIJLAGEN
- Bericht Multi Sportief
- Bericht basiscursus EHBO

