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Nationale Voorleesdagen
Woensdag 24 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen
2018.
Alle kinderen mogen deze dag hun favoriete (voor)leesboek
mee
naar school nemen. Gedurende deze dagen besteden we in de klassen extra
aandacht aan het voorlezen en lezen van boeken.
Ook dit jaar is er gelegenheid voor de ouders om een keer voor te komen lezen in de
klas. Dit wordt door de leerkracht georganiseerd en u ontvangt hierover een mail.
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Op vrijdag 2 februari is er de jaarlijkse afsluiting van de voorleesdagen in de vorm
van een voorleesfestijn waarbij opa’s en oma’s mogen komen voorlezen in kleine
groepjes in de klas. Vanaf 24 januari hangen er inschrijfformulieren bij de klassen.
De opa’s en oma’s kunnen die dag van 11.30u tot 12.00u komen voorlezen in de
klassen aan groepjes leerlingen. Vanaf 11.25u mogen ze alvast binnen komen in de
klas.
Het zou fijn zijn als de ouders/opa’s en oma’s zelf een passend voorleesboek
meenemen. Mocht dit niet lukken, dan kan de leerkracht hiervoor zorgen. Dit dan
graag even melden bij de desbetreffende leerkracht.

Zwerfboekenkast
In de week van 24 januari starten wij op de Oase met de zwerboekenkast. De eerste
boeken worden in de kast gezet tijdens de openingsdagen van de voorleesdagen.
Wij gaan bij de ingang van elke deelschool een zwerfboekenkast neerzetten. Dit is
een boekenkast waar de kinderen boeken van thuis in kunnen zetten die ze zelf niet
meer willen hebben. Het doel is dat andere kinderen deze boeken kunnen
meenemen om te lezen. Het boek gaat dus niet meer terug naar de oorspronkelijke
eigenaar.
U heeft ongetwijfeld kinderboeken/ prentenboeken thuis liggen, die uw kind niet meer
gebruikt/ leest. Met deze boeken kunt u dan een ander kind blij maken via de
zwerfboekenkast.
Dus geef uw kind een boek mee op 24 januari naar de klas. Dan wordt deze kast
klassikaal geopend met het plaatsen van boeken. Vanaf 29 januari bent u vrij om zelf
met uw kind na schooltijd een boek te plaatsen of eruit te halen.
We hopen op veel zwerfboeken.
Met vriendelijke groet,
Susan en Marianne (mediatheekcommissie)
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Schoonmaakavond
woensdag 7 februari a.s.
Graag willen wij een oproep doen aan alle
ouders voor weer een schoonmaakavond
om onze krachten te bundelen en de school
weer te laten glimmen in dit nieuwe jaar!
Uiteraard wordt ons gebouw dagelijks
schoon gemaakt door ons
schoonmaakbedrijf, maar er zijn toch bepaalde zaken die we zelf moeten
schoonmaken, dan kunt u denken aan:
- Tafels en stoelen
- Koelkasten
- Schilders hoek bij de kleutergroepen
- Speelgoed
- Open kasten
We hebben inmiddels 24 groepen, dus het zou fijn zijn als er van elke groep een
aantal ouders (4 tot 6) beschikbaar zijn om de klassen weer schoon te krijgen.
De schoonmaakavond staat gepland op:
Woensdagavond 7 februari a.s. van 19:00 tot 20.30 uur.
Heeft u tijd om ons te helpen?
Dan kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht van uw kind. Voor de
kleutergroepen hangen er binnenkort intekenlijsten bij de deur, voor de groepen 3 t/m
8 kunt u een mailtje sturen naar de groepsleerkracht.
We hebben op school niet voldoende schoonmaakspullen, dus we willen u vragen
om dan zelf een emmertje en een doekje mee te nemen.
Alvast bedankt, namens het hele team!
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Vreedzame School
In blok 3 “We hebben oor voor elkaar” hebben de kinderen geleerd:





Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt
onnodige conflicten.
Goed naar elkaar te luisteren.
Dat mensen op verschillende manieren kunnen kijken naar dingen.
Dat iedereen een andere mening kan en mag hebben.

Het volgende blok gaat over “We hebben hart voor elkaar,”
In dit blok leren de kinderen omgaan met gevoelens van zichzelf en
leren de kinderen zich inleven in de gevoelens van anderen. Om
kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief
klimaat in de klas en in de school.
U kunt met uw kind hier thuis goed over ‘kletsen’. Dat zou op
onderstaande manier kunnen:
Laat uw kind de volgende vragen aan u stellen. Geef steeds
antwoord in één woord. Stel daarna dezelfde vragen aan uw kind:





Als je een fout maakt, dan voel jij je…
Als je iets heel goed gedaan hebt, dan voel je je…
Als je iemand geholpen hebt en die bedankt je, dan voel je je…
Als je niet wordt uitgenodigd voor een feest van je beste vriend/vriendin, dan
voel je je…
 Als je per ongeluk iets stuk hebt gemaakt, dan voel je je…
 Als iemand naar je lacht voel je je…
 Als iemand je helpt met opruimen, dan voel je je…
 Met wie praat je het liefst als je verdriet hebt?
 Met wie praat je het liefst als je een conflict hebt?
Veel kletsplezier!
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Het goede doel: Handje Helpen
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen weer heel veel geld gegeven aan
Handje Helpen. Er is € 90,40 gespaard. De totale opbrengst is nu
€ 265,30,-.
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