13. Nieuws

Agenda
Vrijdag 4 december

20 november 2020

Sinterklaasfeest op school

Kletskaarten
De groepen 1 t/m 5 krijgen weer een “kletskaart” van De Vreedzame School mee. Op deze kaart staan
vragen en gespreksonderwerpen waar u het met uw kind over kan hebben. Met hulp van de methode “De
Vreedzame School” zorgen we voor een fijn, positieve sfeer in de groep. We creëren zo samen een plek
waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben
leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken. Daarom worden in alle groepen
wekelijks lessen gegeven vanuit deze methode.
Blok 3 bestaat in alle groepen uit: “WE HEBBEN OOR VOOR ELKAAR”
Doel: De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals
duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.
De komende lessen zijn gericht op:
 Duidelijk kunnen vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van
conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
 Goed en slecht kunnen luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen
te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
 Het ontstaan én voorkomen van misverstanden. Wat wordt er bedoeld en hoe wordt iets
begrepen? De kinderen leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
 Het herkennen van verschillende standpunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de
mening of positie van een ander.
 Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
 Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
 In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de
‘sociale media’.
Sinterklaastentoonstelling Museum Opsterland
Musea mogen op 19 november hun deuren weer openen voor publiek! Goed nieuws, niet verrassend,
wel verheugend. In de persconferentie van het kabinet werd herbevestigd dat Nederland vanaf

donderdag a.s. weer terug gaat naar de ‘gedeeltelijke lockdown’ zónder de verzwarende maatregelen die
de afgelopen twee weken van kracht waren. Naar verwachting komen er tot het einde van het jaar geen
verdere wijzigingen ten aanzien van de culturele en creatieve sector meer; geen verzwaringen maar
helaas evenmin versoepelingen.
Dit betekent dat Sinterklaas toch in Museum Opsterlân kan overnachten.
Vanaf donderdag 18 november, als het museum weer open gaat, is de huidige tentoonstelling ‘HOE HET
TOEN WAS’ in sinterklaassfeer gebracht. Er zijn door de tentoonstelling heen opdrachten voor kinderen
te doen. De slaapkamer van Sinterklaas is te bekijken en natuurlijk staat ook de pepernotenmachine
klaar. Kinderen betalen tot en met 5 december een aangepaste entreeprijs van 1 euro. Leuk om even
heen te gaan.
Werk voor thuis
We krijgen geregeld de vraag bij een ziekmelding van een kind of er ook schoolwerk thuis gemaakt moet
worden. Een tijdje terug was een voorschrift van het RIVM dat kinderen thuis moesten blijven als ze
verkouden waren en dus eigenlijk niet ziek. Dit is veranderd en verkouden kinderen (zonder koorts)
mogen gewoon naar school. Kinderen die ziek zijn, moeten thuis uitzieken en maken even geen
schoolwerk. Eerst maar weer beter worden en dan pakken we de leerstof op school weer op.
Indien het kind om een andere reden thuis moet blijven en het is niet ziek, dan kan er in overleg met de
leerkracht werk voor thuis meegegeven worden. De leerkracht maakt het pakketje ‘schoolwerk voor thuis’
na 14.15 uur klaar. Dit lukt ‘s morgens voor schooltijd niet. Er wordt een afspraak gemaakt wanneer het
afgehaald kan worden.

Schoolfruit
Nadat de eerste twee weken ons schoolfruit naar de voedselbank is gegaan, kunnen we nu het
schoolfruit zelf gaan verstrekken. We doen dit net als vorig jaar op woensdag, donderdag en vrijdag. De
kinderen krijgen dan in de ochtendpauze van 10 uur een stuk fruit vanuit school. We spreken weer af dat
ieder kind zelf een vervangend stuk fruit meeneemt als ze het hieronder genoemde fruit echt niet
lusten…
Woensdag: 2 mandarijnen
Donderdag: stuk komkommer
Vrijdag: appel

Een fijn en gezond weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Het team

