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1. Sinterklaas op school
De Sint heeft ons
laten weten dat
hij op dinsdag 5
december onze
school zal
bezoeken. Hij zal
tussen half 9 en
kwart voor 9
aankomen aan de
Loerikseweg. Hier
kunt u als ouder ook kijken hoe de Sint bij ons
aankomt. (De rest van de dag is bedoeld voor
de kinderen). Deze ochtend zal de Sint met
zijn pieten de verschillende groepen
bezoeken. De middag zal in het teken staan
van gezellige dingen in de groepen.
De oudervereniging verzorgt in de ochtend
het 10 uurtje, de kinderen hoeven dus niets
van huis mee te nemen.
Alle kinderen zijn deze dag gewoon om 15.15
uur uit! Woensdag 6 december is het in de
groepen 1 t/m 4 speelgoedochtend.
Wij wensen de kinderen en u een fijne
pakjesavond toe!

1-12-2017

nummer 14

2. Kanjertraining met Sinterklaas in
groep 3
Deze week hebben we met de Kanjertraining
een verhaal gemaakt met de hele groep. Het
was wel een heel bijzonder verhaal want
Sinterklaas werd gepest door de pestvogel. Hij
legde een scheetzak op de stoel van de Sint en
aap die de rode pet op had trok aan de baard
van Sinterklaas. Ook konijn die de gele pet op
had was een beetje bang voor Sinterklaas.
Gelukkig kwam het allemaal goed en werden
ze goede vrienden. De kinderen hebben dit
bijzondere verhaal dat ze samen bedacht
hebben geschreven met de magnetische
letterdoos en de computer. De tekeningen
kregen een mooie kleur. Een heel mooi
groepswerk dat een supercompliment van de
juf kreeg.
Het hele verhaal en de tekeningen hangen op
volgorde in de gang bij de ramen van groep 3.

Kom maar een keertje kijken!
3. Zondag 3 december: Omgekeerd
Sinterklaasfeest.
Zondag 3 december 14.15-14.00 uur is het
omgekeerd sinterklaasfeest in de parochiekerk
in Houten. Daar kunnen de kinderen de
schoenendoos (Edukans) inleveren bij de Sint.
Er zijn allerlei activiteiten en lekkernijen voor
de kinderen. Je bent van harte welkom!
4. Vulpennen in groep 4

Een belangrijk
onderdeel van
groep 4 is het
leren schrijven
met een
vulpen. Deze
week zijn de
kinderen
hiermee begonnen, en ze vonden het
fantastisch! Ze hebben de vulpen zelf
in elkaar gezet en zijn er gelijk mee
aan de slag gegaan. Tot de
kerstvakantie gebruiken we de vulpen
alleen bij schrijflessen, daarna mag hij
ook bij spelling en taal worden
gebruikt.

5. Dansles groepen 3 en 4
De groepen 3 en 4 hebben 3 keer dansles
gehad van een echte dansdocent. Zij heeft de
kinderen een dans geleerd die we op 5
december aan Sinterklaas laten zien. Deze
dans heet Viva Sinterklaas en is op You tube te
vinden.

De 3e les was een presentatie voor de
ouders. Leuk dat veel ouders kwamen kijken.
Heeft u het gemist dan kan uw zoon/dochter
het thuis vast nog wel een keertje laten zien.

6. Opbrengst Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 hebben
met elkaar dit jaar € 8.276,07
opgehaald voor het goede doel met
de kinderpostzegelactie. Super goed
gedaan!

7. Kanjertraining informatie

Bij de Kanjertraining leren kinderen hoe zij
met bepaalde situaties om kunnen gaan.
Hieronder een voorbeeld van zo'n situatie.
Je speelt met een groep kinderen. Er
worden dingen gezegd waar jij het niet
mee eens bent. Hoe voel je je in zo'n
situatie? Met welke dingen ben jij het niet
eens? Hoe zou je in deze situatie kunnen
handelen? Welke pet kan jou daar bij
helpen?
In de groep wordt deze situaties
besproken en uitgespeeld. Wat is een
goede manier van reageren en wat niet en
waarom niet?
Als u nieuwsgierig bent naar wat erbij uw
kind in de klas aan bod komt in de
Kanjertraining, vraag het dan aan uw kind.

Er is ook een boek van de Kanjertraining
voor ouders beschikbaar. Dit heet:
“Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en
Pabo- studenten”. Dit boek is te verkrijgen
op de webshop van de site van de
Kanjertraining.
(http://www.kanjertraining.nl/webshop)

8.
Met vriendelijke groeten, Mariska
Verkleij en Ekke Mulder (kanjer- en
anti-pestcoördinatoren op de Van
Harte School)

