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SINTERKLAAS
Afgelopen vrijdag werden wij verrast met een wel heel
slordige school. Tafels lagen door de klassen, er was veel
rommel gemaakt en in de speelzaal bleek plotseling te zijn
overnacht door Sint en zijn Pieten. De bedden waren niet
eens opgemaakt. Sint en zijn gevolg mogen nog wel een
lesje ‘Ruim je spullen op’ gaan krijgen, zodat zij dat de
volgende keer wel anders doen. In de klassen bleken de
Pieten ook wat voor de kinderen achtergelaten te hebben.
Dat is dan natuurlijk wel leuk en de kinderen waren er dan
ook heel blij mee. Aanstaande vrijdag vieren wij het
Sinterklaasfeest in de klassen. Er zal geen gebruikelijke
ontvangst op het plein zijn, zo schatten wij in, want Sint
heeft zijn slaapplek in de school gevonden en kan op deze
manier lekker lang blijven slapen. De groepen 3 tot en met
8 hebben vrijdag gewoon gym. Nick (vakdocent
bewegingsonderwijs) heeft een mooie les in gedachten
rondom het thema Sinterklaas. Dat wordt weer mooi
sportief bezig zijn!

verschillende werkvormen, bijvoorbeeld toneelstukjes, of
een stellingenspel.
Afgelopen donderdag hebben we met de verschillende
stromingen de verbindingsles gedaan. Hiervoor hadden we
kleine gemixte groepjes gemaakt. De leerlingen vertelden
elkaar in de verbindingsles wat zij hadden geleerd over het
thema Moed. Ook hebben de leerlingen elkaar vragen
gesteld. We vonden het leuk om te zien wat de leerlingen
hadden opgestoken van de lessen! En hoe moedig zij waren
om aan elkaar te vertellen over het thema! Best spannend
voor sommige leerlingen! Vanaf deze week gaan we
beginnen met een nieuw thema Waarheid. Vragen die dan
bijvoorbeeld aan bod komen zijn: Hoe weet je nou zeker of
iets waar is? Wat is waardevol voor jou? Wat is waardevol
voor de diverse stromingen? Zijn hierin ook
overeenkomsten te ontdekken?
Wij kijken met elkaar terug op fijne lessen en kijken er naar
uit om met de leerlingen te werken rondom het nieuwe
thema!
Vriendelijke groet,
Chaimae (islam)
Laura (humanisme)
Silvie (boeddhisme)
Mariëtte (christendom

LESSEN WERELDWIJSHEID
Levensbeschouwing over het thema Moed
Afgelopen weken hebben we lessen verzorgd over het
thema Moed. Vanuit de verschillende stromingen
(boeddhisme, islam, humanisme en christendom) hebben
de leerlingen verhalen gehoord over moedige personen.
We hebben met elkaar gepraat over spannende situaties
die moed vereisen en wat er voor nodig is om angst te
overwinnen. Dit hebben we gedaan aan de hand van

TERUGBLIK THEMA-AVOND PBIS ‘ERKENNING OP GROEN’
Tijdens de thema-avond PBIS ‘Erkenning op Groen’ hebben
de aanwezige belangstellenden informatie gekregen over
de betekenis van ‘Erkenning op Groen’ en wat wij verder
gaan doen. Daarnaast is ook nog aandacht besteed aan de
opbouw van de piramide van PBIS, waarin wij kinderen
verdelen naar behoefte van ondersteuning. Gezien de
digitale vorm van de avond was het deze keer vooral
‘zenden’. Een volgende thema-avond hopen wij weer live te
kunnen geven. Met meer interactie en meer aanwezigen.
Bent u geïnteresseerd in PBIS en wilt u deelnemen aan onze
stuurgroep in de school? Stuurt u dan een mailtje naar Joop
(joop.stas@meerkring.nl). Het vraagt ongeveer een uur in
de 2 maanden van u op woensdagmiddag vanaf 14:30 uur.
Samen met u kijken wij dan naar de voortgang in de school
en hoe wij de overige ouder(s)/verzorger(s) kunnen
informeren rondom dit voor school zo belangrijke thema.
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KERST
Na het Sinterklaasfeest staat Kerst alweer voor de deur.
Gezien alle beperkingen zullen wij het feest wel wat
moeten aanpassen. Hoe dat er precies uitzien is op dit
moment nog niet duidelijk. Zodra er meer bekend is zullen
wij u op de hoogte brengen.

AGENDA
December 2020

vr. 04 Sinterklaasviering
wo. 09 open ochtend nieuwe ouders
wo. 16 kerstdiner
vr. 18 kerstviering
ma. 21 – vr. 01 kerstvakantie
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