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CONTACTOUDERS
Dit schooljaar verloopt anders
dan anders. Normaal
gesproken maken wij altijd
gebruik van contactouders.
Aangezien wij door de corona
maatregelen geen ouders in
de school kunnen toelaten en
niet tot nauwelijks gebruik
mogen maken van ouderhulp,
zijn de contactouders op dit
moment niet nodig. Wij
verwachten op korte termijn
geen versoepeling van deze
maatregel. Daarom hebben
wij besloten om dit jaar geen
contactouders aan te wijzen.
Mochten wij in de loop van
het jaar uw hulp weer mogen
inzetten, dan zullen we via
Parro een oproep doen. Wij
bedanken iedereen die zich
heeft aangemeld als
contactouder voor het
aanbod. Wellicht mogen wij
volgend schooljaar weer een
beroep op u doen.

REÏNTEGRATIE JUF
DAPHNE

NIEUW BOUW
Eerder kon ik u berichten dat

Groep 8 is vandaag op de fiets
er
een architect
geselecteerd
is
vertrokken
naar Bakkum
voor hun
die
de opdracht
heeft
gekregen
jaarlijkse
driedaagse
kamp.
We
om
het
nieuwe
kindcentrum
wensen ze heel veel plezier en een
Hoogwoud
te gaandagen
ontwerpen.
paar onvergetelijke
toe!

Inmiddels zijn de
ontwerpsessies gestart en is er
sprake van een fijne,
constructieve samenwerking
tussen alle betrokkenen. De MR
wordt actief op de hoogte
gehouden
van de
ontwikkelingen.

Sinds enkele weken bieden wij
een reïntegratieplek aan een
collega van SKO
West-Friesland. Daphne Dam
is op de vrijdagen in de
onderbouw aanwezig om
haar werkzaamheden als
leerkracht na een lange
periode van ziekteverlof weer
op te bouwen. Het is de
bedoeling dat zij uiteindelijk
weer terug zal keren in het
arbeidsproces en een fijne
werkplek op een school
binnen onze stichting zal
vinden.

agna.

AGENDA
Do 3 dec

Surprisetentoonstelling

Vr 4 dec

Sinterklaasviering

Di 8 dec

Schooladviesgesprekken groep 8

Do 17 dec

Kerstviering (exacte tijd nog niet bekend,
waarschijnlijk van 17.00 - 18.30 uur)

Vr 18 dec

12.00 uur school uit, Kerstvakantie

SINTERKLAASFEEST

VREEDZAM E SCHOOL
L

De kinderen hebben vorige week hun schoen mogen zetten. Tik-Tok

Vorige week zijn we gestart met
de lessen van de Vreedzame

Piet liet ons dat via een filmpje weten.

School blok 3.n In dit blok
stimuleren we kinderen 'oor
voor elkaar ' te hebben. De
lessen gaan over communicatie,
praten mét elkaar in plaats van
praten tégen elkaar. De
kinderen leren wat goed en
slecht luisteren is. Goed
luisteren kan je zien aan
oogcontact, knikken, actieve
lichaamshouding en herhalen
wat de ander zei. We oefenen
dit ook met elkaar.

Gelukkig heeft de Sint laten weten dat hij met twee Pieten naar onze

De kinderen leren zich in een
ander verplaatsen en dat het
belangrijk is om duidelijk te
zeggen wat je bedoelt. Dit
voorkomt dat er misverstanden
en conflicten ontstaan.
Verder bespreken we dat
mensen op verschillende
manieren naar dezelfde dingen
kunnen kijken; we spreken dan
van verschillende
gezichtspunten.
In de bovenbouw is er expliciet
aandacht voor cyberpesten en
de verschillen in communiceren
via sociale media en
face-to-face.

Op vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school.
school komt. We willen Sint graag feestelijk ontvangen, maar kunnen
daar helaas geen ouders bij aanwezig laten zijn. Wij willen u dan ook
vragen om uw kind op deze dag naar school te brengen en daarna naar
huis te gaan, zoals iedere andere dag. De kinderen gaan eerst naar
binnen en zullen later weer naar buiten gaan om de Sint te ontvangen.
Wij vragen u vriendelijk niet op het plein te blijven wachten, dit zou een
te grote samenkomst van mensen betekenen. Er zal van deze dag een
compilatiefilmpje gemaakt worden, zodat u thuis toch kunt
meegenieten van deze feestelijke dag. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!
De kinderen hoeven deze dag geen pau zeh apje en dr in k en mee,
graag wel een lunch (met drinken).
De kinderen van groep 6,7 en 8
maken een surprise voor elkaar.
Deze surprises worden op
donderdag 3 december mee naar
school genomen en
tentoongesteld.
Zo kan iedereen alle surprises die
gemaakt zijn bewonderen.

BIJLAGEN
- Aanmeldbrief Eerste Heilige Communie
- Brief Stichting De Wensboom Opmeer
- Uitnodiging Kinderkerstviering Hoogwoud
- Nieuwsbrief Vreedzame School blok 3

