SK YLI N E H I GH

Nieu w sbr ief

N EW SLET T ER

Sch ooljaar 2021-2022 n u m m er 8
St u diedag 6
decem ber

OPROEP GROEP 6

Op maandag 6 december
hebben wij een studiedag met
het team.

De
leerlingen
van groep
6 zijn
Groep
8 is vandaag
op de fiets
voor
hun kerstmarkt
opvoor
zoekhun
vertrokken
naar Bakkum
naar
de volgende
spulletjes:
jaarlijkse
driedaagse
kamp. We
wensen ze heel veel plezier en een
paar onvergetelijke dagen toe!

Op deze dag gaan wij met
elkaar in gesprek over regels
en gedrag.

* lege glazen potjes

Wat is gewenst gedrag en hoe
gaan wij om met ongewenst
gedrag? Na deze studiedag zal
ik u in een apart
nieuwsbulletin informeren
over de uitkomsten.

* oude kerstversiering om de
kraampjes aan te kleden

Wanneer wij elkaar weer
fysiek kunnen en mogen
ontmoeten, ga ik ook graag
met u - de ouders - in gesprek
over dit onderwerp. Wordt
vervolgd!

* leuke, bruikbare prijsjes voor
kinderen en volwassenen voor
een loterij

Nieu w bou w
Achter de schermen gaan de
voorbereidingen voor het
nieuw te bouwen
Kindcentrum Hoogwoud
gestaag door. Binnenkort kunt
u een aparte nieuwsbrief
verwachten waarin de 3
organisaties u gezamenlijk
verder informeren.

Heeft u iets wat wij kunnen
gebruiken? U mag het via uw
kind bij de eigen leerkracht
aanleveren. Die zorgt dat het bij
groep 6 terecht komt. Alvast
bedankt!
agna.

AGENDA
do 2 december

Surprisetentoonstelling

vr 3 december

Sinterklaasviering

ma 6 december

Studiedag, alle kinderen vrij

do 23 december kerstviering
vr 24 december

School om 12.00 uur uit, kerstvakantie

ma 10 januari

School begint weer

SINTERKLAASVIERING

LEERLINGM EDIATOREN
Vanuit de uitgangspunten van
de Vreedzame School streven
wij naar een klimaat in school
en de klas waarin
betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van
kinderen centraal staat. We
stimuleren kinderen dan ook
om conflicten voor zover
mogelijk zelfstandig op te
lossen. Wanneer het kinderen
niet lukt om een conflict zelf op
te lossen, kunnen ze
ondersteund worden door een
mediator. De mediator kan een
leerkracht zijn, maar óók een
medeleerling.
Dit jaar zijn wij begonnen om
een aantal
bovenbouwleerlingen op te
leiden tot leerlingmediator, die
andere kinderen gaan helpen
bij het oplossen van een conflict
als ze daar zelf niet in slagen.
Er zijn 14 leerlingen gestart met
de training. Het is prachtig om
te zien hoe goed kinderen dit
kunnen leren en hoe ze groeien
in hun rol. Na de training zullen
de mediatoren in 2-tallen
ongeveer 1x per week 'dienst'
hebben. Zij kunnen dan
ingeschakeld worden om te
helpen bij het oplossen van een
conflict in de groepen 4 t/m 8.
De leerlingmediatoren worden
alleen ingezet bij 'kleine
conflicten'. De leerkachten
bewaken dat mediaties veilig en
succesvol verlopen.

Vrijdag 3 december komt Sinterklaas bij ons op school.
Deze zelfde dag komt hij ook bij De Adelaar op bezoek. Om
verwarring te voorkomen is het handig om niet langs De Adelaar
naar school te komen, zodat u Sint niet per ongeluk wellicht al
tegenkomt.
De kinderen gaan deze dag gewoon naar binnen in hun eigen
lokaal. Vervolgens gaan wij om 08.40 uur naar buiten om
Sinterklaas op te wachten.
Hoe jammer ook, de huidige corona maatregelen laten het niet
toe dat u bij het onthaal van de Sint aanwezig kunt zijn. Wij
verzoeken u dan ook vriendelijk het plein te verlaten en naar huis
te gaan als u uw kind heeft gebracht.
Uw kind hoeft deze dag alleen een lunch + drinken mee te
nemen. Het 10-uurtje wordt door ons verzorgd.
Verder hebben wij de Sintviering in de school coronaproof
georganiseerd: de groepen komen om beurten bij Sinterklaas in
de aula, Sint verplaatst zichzelf niet door de school en we houden
allemaal 1,5 mtr afstand.
We maken er een gezellige
dag van!

BIJLAGEN / BUITEN DE SCHOOL
- Eerst aanmeldbrief Eerste Heilige Communie
- Informatiebrief Gabberweek
- Opvoednieuws Decemberstress

