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6 november 2020, week 45
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Agenda:
Week 46
Week 47

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18 nov
19 nov
20 nov

-

Week 48
Week 49

Maandag
Vrijdag

30 nov
04 dec

Maandag

07 dec

Vrijdag

11 dec

Maandag
Donderdag
Vrijdag

14 dec
17 dec
18 dec

Week 50

Week 51

Groep 1-8 VRIJ (studiedag)
Groep 1-4 VRIJ (OB)
Groep 1-4 VRIJ (OB)

Rapporten mee en inschrijven 10-minutengesprekken via MSI
Sinterklaas
Spreekweek: 10-minutengesprekken groep 1-7 (groep 8 op verzoek)
Advent
GMR-vergadering
Foute Kersttruien-dag
Advent
Advent
Geen kerstdiner, dus alle kinderen gewoon naar school tot 14.30 uur
12.00 groep 1-8 VRIJ (start Kerstvakantie)
Kerstvakantie van zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari

Geslaagd!
Zoals u vast al weet, is onze school een Vreedzame school. Een vreedzame school is een
gemeenschap waarin leerlingen, personeel en ouders op een positieve manier met elkaar omgaan.
En zeker ook een school waar leerlingen een stem hebben en zich verantwoordelijk voelen voor het
sociale klimaat in de klas en de school. Kinderen uit de groepen 7 en 8 worden daarom ook opgeleid
tot mediator.
Mediatoren zijn kinderen die hebben geleerd om andere kinderen te helpen bij het oplossen van
conflicten, zoals ruzies, pesterijen, uitschelden, dwarszitten. Ze zijn in de pauzes te herkennen aan de
groene hesjes. Het is voor de kinderen erg belangrijk dat ze zelf leren om incidenten op te lossen,
door er met elkaar over te praten.
Kort geleden heeft een grote groep mediatoren de opleiding afgerond en het diploma officieel
ontvangen. Helaas was Dewi deze dag afwezig, maar ook zij heeft haar diploma gehaald.
Gefeliciteerd, Kanjers!

Kopij (tot donderdag 20.00) en aanmelden digitale weekbrief: Petra Schaap (graag via Mijn Schoolinfo)
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Rekentuin
Sinds oktober hebben de kinderen toegang tot Rekentuin. Er is al veel gebruik van gemaakt.
In de maand oktober zijn er totaal 74.474 opgaven door de kinderen gemaakt! De kinderen oefenen
op een leuke, uitdagende manier met rekenen.
Daarnaast krijgen de leerkrachten door middel van Rekentuin ook een overzicht van waar uw kind
moeite mee heeft en waar uw kind erg goed in is.
De kinderen oefenen op school met Rekentuin, maar ook thuis kunt uw kind gratis oefenen.
Via thuis.basispoort.nl (inloggen met mail van ouders en wachtwoord) kunt u inloggen op een
computer, laptop en tablet. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met de leerkracht.
We helpen u graag.
Lukt het de kinderen van groep 1 t/m 8 om in de maand november in totaal 100.000 opgaven te
maken?

De nieuwsbrief verschijnt (in principe) om de week.
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