Nieuwsbrief 4
01 dec
05 dec
07 dec
20 dec
20 dec
22 dec
25 dec05 jan
02 feb

Nieuwsbrief 4
Sinterklaas viering
MR vergadering
Studiemiddag (Alle kinderen vrij om 12 uur)
Kerst viering ’s avonds
Studiemiddag (Alle kinderen vrij om 12 uur)
Kerstvakantie
Nieuwsbrief 5

In deze nieuwsbrief meer informatie over juf Iris, leest u over
aandacht trainen en executieve vaardigheden, meer over Sint
en Kerst, de mogelijke stakingsdag, wanneer de directeur op
school aanwezig is en tenslotte de verschijningsdatum van de
volgende nieuwsbrief.
Zwangerschap juf Iris
We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat juf Iris een trotse
moeder is geworden van Davi. Ze schreef zelf: “Op
vrijdagmiddag 24 november om 13.58 uur is Davi Jozef Jonkman
geboren, zoon van Anton en Iris Jonkman. Moeder en kind maken
het goed.” Wie het leuk vindt om een kaartje te sturen, haar adres
is van Alkemadelaan 47, 3232 XJ Brielle.

Om toe te werken naar Mindfulness doet men onder andere
aandachtsoefeningen. Bianca is inmiddels een ervaren trainer op
dit gebied.
Het lijkt de school een leuk idee dat Bianca met de klas aan het
werk gaat met het concentratievermogen, iets wat heel erg bij zou
kunnen dragen aan goede onderwijsresultaten. (we bevelen u in
dit verband aan het artikel hieronder over executieve vaardigheden
te lezen) Ook denken we op deze manier handig gebruik te
kunnen maken van talenten van leerkrachten. Juf Bianca start
daarom binnenkort met een aantal aandachtstrainingen in groep
6-7-8. Wie weet hoort u er thuis iets over en kunt u de berichten op
deze manier beter plaatsen.

Kerst
Zoals elk jaar worden er op school kerststukjes gemaakt, alleen
dit jaar verzorgt school alle benodigdheden voor de kerststukjes.
Ook de bakjes worden verzorgd en die zouden we heel graag
weer terug zien in januari voor hergebruik.
We gaan ook weer wat leuks knutselen, zouden jullie je
kind(eren) allemaal een led waxinelampje mee willen geven voor
13 december. Deze graag inleveren bij de leerkracht.
In de week rond 8 december worden er in de klassen weer
kerstballen opgehangen met gerechtjes voor de ouders om weer
thuis te maken voor het kerstdiner op 21 december. Dit is voor de
groepen 1 t/m 5. De groep 6,7 en 8 gaan gourmetten en we
vragen daar een bijdrage van 5 euro voor. Dit graag inleveren voor
8 dec. bij Juf Bianca of Juf Madeleine.

Sinterklaas.
We verwachten dat Sint op dinsdag 5 december zijn verjaardag bij
ons op school komt vieren. Deze dag is er tot 12.00 uur school en
zijn de kinderen ’s middags vrij. Het is niet nodig om uw kind een
pauzehapje mee te geven; dit wordt door school verzorgd. De
kinderen van groep 6 tot en met 8 hebben weer surprises
gemaakt. Ze hebben daar apart informatie over meegekregen. De
kinderen van groep 4 en 5 maken geen surprises; die doen deze
dag een leuk spel in de klas. De kinderen die dat willen, mogen
verkleed naar school komen. In afwachting van de komst van Sint
en zijn Pieten blijven we allemaal op het plein, ook de kinderen
van groep 1-2-3. De Sinterklaascommissie hoopt dat het een heel
gezellige Sinterklaasdag wordt.
Aandacht trainen
Juf Bianca heeft in de vorige nieuwsbrief aangegeven dat ze de
afgelopen 4 jaar opleidingen heeft gedaan tot mindfulness
kindertrainer en mindfulnesstrainer voor volwassenen. Bij
mindfulness is het doel te komen tot een gemoedstoestand die
getypeerd wordt door de bewustwording van de eigen fysieke
ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te
gaan op automatische reacties.

In de avond is er weer een kerstcafé voor de ouders. Vanaf 18:00
uur bent u van harte welkom. De viering begint voor de kinderen
ook om 18.00 uur. Vergeet u niet dat de kinderen die dag om
12.00 uit zijn? We zoeken nog enthousiaste ouders die gerechten
willen maken voor het kerstcafé?! Graag dit aangeven bij Chantal,
Esmeralda, Melanie of Saskia.
Vriendelijke groet van de kerstcommisie,
Esmeralda, Melanie, Chantal, Juf Christine, Juf Bianca & Saskia.
Leren plannen en vooruit denken
Het lijkt zo makkelijk. Uw kind krijgt op school instructie, moet een
opdracht maken en zo goed mogelijk uit kunnen voeren. De
instructie wordt gegeven, de opdracht wordt uitgelegd, de taak
staat op het bord en als kinderen er mee klaar zijn, weten ze wat
te doen… Het lijkt duidelijk maar heel veel kinderen hebben
moeite met het uitvoeren van deze opdrachten.
Een voorwaarde voordat kinderen kunnen leren plannen is dat ze
keuzes kunnen maken en op basis daarvan doelgericht kunnen
handelen. Deze vaardigheden blijken van groot belang voor de
ontwikkeling van kinderen.
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Ze worden de executieve functies of wel de besturingsfuncties
genoemd. De executieve functies zijn die vaardigheden en
denkprocessen die ons helpen ons gedrag te plannen en te
sturen en doelmatig te werk te gaan, vooral in nieuwe onbekende
situaties. Over deze executieve functies en hoe u uw kind hier
eventueel thuis mee kunt helpen, willen we in de komende
maanden wat wetenswaardigheden publiceren in de
nieuwsbrieven.

Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 5, maandag 11, maandag 18 december
en maandag 8, donderdag 18, donderdagmiddag 25 januari en
donderdag 1 februari op school aanwezig. Zijn deur staat altijd
open voor vragen en een eventuele afspraak is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 februari

Mogelijke stakingsdag op 12 december
U heeft vast gehoord over de mogelijke op handen zijnde staking
op dinsdag 12 december a.s.. Omdat de mogelijkheid bestaat dat
er weinig tijd zit tussen het uitroepen van de staking en de
stakingsdag, willen we u nu alvast informeren.
Op dinsdag 5 december vinden de begrotingsgesprekken plaats
in de 2e Kamer. Als minister Slob, de minister van onderwijs, niet
tegemoet komt aan de eisen van het onderwijsveld, zal er
waarschijnlijk door de bonden een stakingsdag worden
uitgeroepen. Deze zal dan plaatsvinden op dinsdag 12 december.
Er is in dat geval nog maar een week beschikbaar voor het
inventariseren van de stakingsbereidheid van de leerkrachten en
het nemen van de beslissing van het wel of niet sluiten van de
school. Het wel of niet sluiten op 12 december hangt af van het
standpunt van de gezamenlijke besturen op Voorne-Putten en de
individuele beslissingen van de leerkrachten.
Indien de school op 12 december sluit, opent Kinderopvang De
bonte vlinder haar deuren deze dag voor opvang. U begrijpt dat
hier kosten aan verbonden zijn en leerlingen die regelmatig
gebruik maken van de buitenschoolse opvang, hebben voorrang.
Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met
Kinderopvang De bonte vlinder. Kort na 5 december hoort u van
ons via mail.
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