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MEDIATOREN GESLAAGD
De afgelopen periode zijn weer zes leerlingen uit de groepen 7 en 8 opgeleid
tot mediator. Nadat Liv, Max, Joyke, Lilly, Lizzy en Sophie gesolliciteerd hadden naar deze belangrijke taak en geselecteerd waren, hebben ze drie lange
trainingen gevolgd o.l.v. Maaike van der Lingen en Ellen Bodéwes. Ze weten
nu heel goed wat mediatie is en hoe zij dit gaan doen. De mediatoren die
vorig jaar opgeleid zijn, hebben
ook voor ondersteuning kunnen
zorgen tijdens deze trainingen.
De officiële diploma-uitreiking
heeft gisteren plaatsgevonden.
Een officieel diploma zijn zij nu
rijker.
Jammer genoeg konden de ouders
er vanwege Corona niet bij aanwezig zijn. We zijn niet de enig die trots zijn op onze groep mediatoren.
En…...ze zijn vanaf vandaag ook al “in dienst” in groepjes van twee. In de kleine pauze lopen de mediatoren herkenbaar op het schoolplein en kunnen de
andere kinderen een beroep op hen doen voor het oplossen van “een probleem”. De mediatie vindt dan plaats in een “eigen” ruimte in de school.

.

MINIKALENDER
• 26 nov: MR
• 4 dec Sinterklaas
Gr 1 t/m 4: 12.00 uur vrij
Gr 5 t/m 8: 13.00 uur vrij

De hele groep mediatoren: buiten de genoemde nieuwe leden, ook Sam,
Mase, Malu, Michelle en Zainab
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SINTERKLAAS WERKT OP 4 DECEMBER
THUIS
De school is door de ouderraad mooi versierd;
helaas kunt u dit niet allemaal zien. Maar geloof
ons, de Sint-sfeer zit erin.
Gisterenochtend zagen we dat de rommelpieten op bezoek waren geweest!
En volgende week vrijdag, 4 december, is het zover. We vieren dan met elkaar het Sinterklaasfeest….. zonder Sinterklaas want hij heeft dit jaar een
thuiswerkdag! Iedere groep heeft een mooi programma die dag. Wat voor
programma? Dat hoort u achteraf van de kinderen.

TENTOONSTELLING SURPRISES GROEPEN 5 T/M 8
De groepen 5 tot en met 8 hebben lootjes getrokken. Iedereen weet nu voor
wie hij/zij een susprise gaat maken.
Zoals ieder jaar weer blijkt, worden er de mooiste surprises gemaakt. Dit jaar
willen we deze voorafgaand aan het Sinterklaasfeest tentoonstellen.

De leerkracht heeft het al aangegeven: op woensdag 2 december verwachten
wij de surprises op school zodat we een mooie tentoonstelling kunnen inrichten waarvan alle kinderen op donderdag kunnen genieten.

SUBSIDIE INHAAL EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA
Het ministerie heeft gelden beschikbaar gesteld aan scholen om personeel
aan te trekken voor extra ondersteuning aan kinderen en groepen. Met elkaar hebben we gekeken op welke wijze we dit het beste kunnen inzetten.
Een aantal eigen collega’s gaat na de kerstvakantie meer werken. Zij zijn gekoppeld aan een groep en geven daar extra ondersteuning in de groep of
buiten de groep aan groepjes kinderen. Fijn dat deze extra impuls gegeven
kan worden.
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KERSTDINER
Dit jaar zal ons kerstdiner er iets anders uitzien dan anders. In deze tijd van
corona kunnen kinderen alleen voorverpakte dingen meenemen. Dat is lastig
met een kerstdiner. Maar wij hebben er iets op gevonden. Wij hebben Brasserie Florijn bereid gevonden om voor onze school het kerstdiner te verzorgen. Met een beperkt budget is het de OR gelukt om hier samen met de Florijn iets moois van te maken. Zo kan het kerstdiner voor de kinderen toch
doorgaan!
Helaas gaat het niet lukken om alle kinderen op dezelfde avond van een
kerstdiner te voorzien.
Daarom zal het diner dit jaar in twee delen plaats vinden.

De onderbouw (groep 1 t/m4) op woensdag 16 december
van 17.30 tot 18.45
De bovenbouw (groep 5 t/m8) op donderdag 17 december
van 17.30 tot 18.45
Meer informatie krijgt u van de leerkracht van uw kind(eren).

CJG-WEBINARS KIND EN MEDIA
Het Centrum voor Jeugd en Gzein organiseert in samenwerking met een mediacoach van Bibliotheek de Groene Venen twee webinars over Kind en Media; “Beeldschermgebruik door kinderen.
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DE VREEDZAME SCHOOL; “WE HEBBEN OOR VOOR ELKAAR”.
Deze week zijn we gestart met blok 3 “we hebben oor voor elkaar” . Wat uw
kind krijgt aangeboden in dit blok en op welke wijze u er thuis mee om kunt
gaan, leest u in
de bijlage.

Met vriendelijke groet,
Rianne Tax
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