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Agenda
datum

activiteit

di 15 nov

Oud papier

wo 16 nov

Bezoek De Proefkolonie (groep 8)

do 17 nov

Bezoek Kiekhuus (groep 3)

do 24 nov

Kunstenaar in de klas (groep 3)

vr 25 nov

Vlechtmuseum (groep 5)

ma 28 nov

MR vergadering 19:45 uur

vr 2 dec

Sinterklaasviering

do 8 dec

OV vergadering 20:00 uur

do 8 dec

Filmdocent in de klas (groep 8)

Stro- of hooibaal gevraagd
Voor de inrichting van de Sint-hoek voor groep 1 en 2 zijn we op zoek naar een stro- of
hooibaal. Kunt u de leerkrachten en de kinderen hieraan helpen? Neem dan contact op
met één van de leerkrachten van de onderbouw.
willemijn.busscher@comprix.nl
lieselotte.dijkstra@comprix.nl
germa.stuit@comprix.nl

Schoolfruit
Het menu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag

donderdag

vrijdag

waspeen

sinaasappel

appel

Oud papier
Op dinsdagavond 15 november wordt er weer oud papier opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de
weg zetten? Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Naam:

Groep:

Dani

3

Lynn

5

Duncan

4

Julian

1

Yorinde

5

Noëlle

6

Wesley

5

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

ov@vensterschool.net

Fietsverlichting
Met het ingaan van de wintertijd zullen de kinderen vaker in het donker op de fiets naar
school komen. Zorg ervoor dat de fietsen van uw kinderen voorzien zijn van een goed
voor- en achterlicht.
De politie heeft aangekondigd dit kalenderjaar nog een controle uit te zullen voeren in
onze schoolomgeving.

Kletskaarten
Deze week hebben we blok 2 (We lossen conflicten zelf op) afgerond. U kunt hierover in
gesprek met uw kind(eren) met behulp van de kletskaarten. Deze worden door de
kinderen mee naar huis genomen, of ze verschijnen in het ouderportaal. Veel kletsplezier!

Vreedzame School
Blok 3: We hebben oor voor elkaar.
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan
over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om
naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan
oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en
duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen
en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We
spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan,
omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze
manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een
stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8
leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale
media en face-to-face.

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Maxim mogen verwelkomen op school. We wensen hem er veel
plezier en een leerzame tijd.

KIES-training

Filmhuis

