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Agenda
Kerstmusical
opvoering
alleen voor ouders
van groep 3-4

woensdag 21-12
van 18.00 uur tot
19.00 uur

Kerstviering voor
groep 1 t/m 8

donderdag 22-12
van 17.15 uur tot
19.30 uur

Begin kerstvakantie
voor groep 1 t/m 8

vrijdag 23-12
om 12.00 uur

Kerstvakantie

vrijdag 23-12 om
12 uur t/m
vrijdag 6-1-2016

1e Rapport
mee naar huis

donderdag 23-2

Carnavalsviering

vrijdag 24-2
continurooster
van 8.30 uur tot
13.30 uur

Carnavalsvakantie

maandag 27-2
t/m
vrijdag 3-3

Rapportgesprekken

maandag 6-3 en
dinsdag 7-3

Ouderavond over Kanjertraining
Op donderdag 3 november was er op
onze school een algemene ouderavond.
Er werd door een spreker uitleg
gegeven over de Kanjertraining.
De Kanjertraining op school bestaat
uit een serie lessen met bijbehorende
oefeningen die de leerkracht in de
klas geeft.
Deze training is bedoeld om de sfeer
in de klas goed te houden (preventief)
of te verbeteren (curatief).
De Kanjertraining is een volwaardige
methode voor het basis- en
voortgezet onderwijs en streeft de
volgende doelen na:
 Het bevorderen van vertrouwen
en veiligheid in de klas.
 Het versterken van de sociale
vaardigheden bij leerlingen.
 Beheersing van verschillende
oplossingsstrategieën bij
pesten en andere conflicten.
 Bewustwording van de eigenheid
bij leerlingen.
 Leren om verantwoordelijkheid
te nemen.
 Het bevorderen van actief
burgerschap en sociale
integratie.
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Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd, een
voorleeswedstrijd voor kinderen uit
groep 7 en 8 van het basisonderwijs,
wordt mogelijk gemaakt door
Stichting Lezen en komt tot stand in
samenwerking met de bibliotheken.
Ook groep 7/8 van onze school heeft
daar aan meegedaan. Uit de eerste
voorronde is Roel Hooijmans als
winnaar naar voren gekomen.
Gefeliciteerd Roel en veel succes in
de volgende ronde!

Snappet
Vorig jaar zijn wij in de groepen 5 en
6 begonnen met het aanbieden van
rekenen via een tablet. De methode
die wij gebruiken heet Snappet. De
kinderen werken ieder met een eigen
tablet tijdens de rekenles. De
vorderingen worden direct
bijgehouden en de leerling krijgt werk
dat precies aansluit bij zijn of haar
niveau. Na de kerst willen wij ook met
Snappet, als de techniek meewerkt,
starten in de groepen 7 en 8. De
leerkrachten hebben hier al scholing
voor gehad.

Animatiefilmpjes maken
Tussen de kerstvakantie en de
carnaval zal mevrouw Gosia Jankowska
bij ons op school op de
woensdagmiddag starten met een
cursus animatiefilmpjes maken. De
eerste workshop start op 11 januari en
de cursus loopt tot 15 februari.
Mocht u hiervoor interesse hebben
dan kunt u mailen naar
gosia@mijnanimatie.nl of kijken op
www.mijnanimatie.nl .
Zij heeft op vrijdag 25 november al
een keer een workshop verzorgd die
erg enthousiast ontvangen werd.
Op die vrijdagmiddag heeft zij in
groep 5-6 een les gegeven over het
maken van animatiefilmpjes via
PowerPoint. Er was een leerling die in
het weekend nog een zelf gemaakt
filmpje opstuurde naar zijn
leerkrachten.
Mevrouw Jankowska zal in de periode
tussen kerst en carnaval op de
vrijdagmiddagen 20-1, 27-1 en 3-2 ook
les geven aan de groepen 5-6 en 7-8.
Er zal dan aandacht zijn voor het
werken met Word en PowerPoint en
Origami.
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Bibliotheek op school
Sinds jaar en dag hebben wij hier op
school de stichting Leesvoorziening
Velddriel die er voor zorgt dat onze
kinderen iedere dinsdagochtend een
of meerdere boeken kunnen lenen.
Vanuit de gemeente ondersteunt
bibliotheek Rivierenland ons met het
programma ‘De bibliotheek op school’.
Zij zorgen voor een wisselcollectie
nieuwe boeken die wij een tijdje op
school mogen uitlenen en zij verzorgen
een aantal activiteiten met kinderen.
In het eerste gedeelte van dit
schooljaar hebben zij al aandacht
besteed aan mediawijsheid,
boekdaten, interactief voorlezen,
Prezie, Kinderboekenweek en
vliegensvlugge verteller. Deze
activiteiten worden begeleid door de
Lees Media Coach, Linda Guikers. Ook
in de tweede helft van dit schooljaar
zal zij regelmatig leuke activiteiten
met kinderen ondernemen.

Kerstviering
Donderdag 22 december a.s. vieren we
Kerstfeest op school van 17.30 uur tot
19.00 uur. De deuren gaan open om
17.15 uur. De kinderen gaan naar hun
eigen lokaal en brengen gerechtjes
mee voor de kerstmaaltijd en om
17.30 uur starten we met het
Kerstbuffet.
Daarna voert groep 3/4 dan een
kerstmusical op waar we met alle
andere kinderen en leerkrachten van
onze school naar gaan kijken en
luisteren.
De musical heet ‘Volg die ster’.
Om 19.00 uur gaan de kinderen naar
buiten en worden de ouders op het
schoolplein verwacht.

Daar staat de oudervereniging klaar
met chocolademelk en glühwein.
De fanfare zal dan ook kerstliederen
spelen, zodat we op een gezellige
wijze samen de kerstviering af kunnen
sluiten .
Het slot van deze avond is om 19.30
uur.

Adviesgesprekken
De adviesgesprekken voor groep 8 zijn
nog niet gepland, maar vinden in ieder
geval voor Carnaval plaats.
De betreffende ouders ontvangen
hierover te zijner tijd een bericht.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt
februari 2017.

Het team wenst u al vast:
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