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Beste ouders/verzorgers,

Studiedagen
In de jaarkalender op onze website staan alle studiedagen juist en volledig vermeld.
Een oplettende ouder wees ons erop dat de jaarkalender in Digiduif (nog) niet
helemaal volledig is. We doen ons best om zo spoedig mogelijk deze data te
synchroniseren. Ons advies is om vooralsnog de jaarkalender te volgen.

Artis
Dinsdag en donderdag a.s.gaan er weer groepen naar Artis.
Op dinsdag 1 november gaan de groepen 3A, 3B en 3C.
Op donderdag 3 november 4A, 4B en de SK.
Op beide dagen worden we gehaald en gebracht met de bus. De bus
vertrekt om half negen en om twee uur zijn we weer terug. De kinderen moeten een
rugzak mee met eten en drinken. Daarnaast raden we u aan het weerbericht in de gaten te
houden, zodat u uw kind de juiste kleding aan heeft.

Namens team 3/4, Michiel van Barreveld

Denkt u aan de ouderbijdrage! Want zonder uw
bijdrage kunnen we deze uitstapjes niet organiseren.
Het is helaas zo dat als de bijdrage niet is betaald uw kind niet mee kan.

Aandachttraining
Op onze school vinden we de mindfulness heel belangrijk daarom besteden
we hier ook veel tijd aan. Het is even belangrijk als lestijd. Op onze school
zijn er ook twee juffen die op donderdag langs tien klassen gaan speciaal
voor de mindfulness. Het is hartstikke leuk en je leert je te beheersen. Zo heb
ik zelf geleerd de stopknop te gebruiken en ook mijn ogen te sluiten en diep
naar binnen te kijken.
En het mooiste van alles is ons motto: Aardig zijn is leuk!
Mindfulness is er ook om je rustig te maken en het is fijn om bijvoorbeeld met je familie te
doen of met je vrienden, als je gestresst bent of verdrietig. Het is mooi om te merken dat als je
de dingen met aandacht doet dat het beter gaat.

Nora 7c

Opname tv documentaire Aandacht werkt!
We zijn benaderd door de KRO/NCRV of we willen meewerken aan een documentaire.
De maker, Camiel Zwart, gaat op zoek naar manieren hoe om te gaan met angst die onze
samenleving in zijn greep lijkt te houden. In de film gaan ze kijken naar de verschillende
levensfasen van de mens, van geboorte tot volwassenheid. Een van de scenes, die ze o.a.
laten zien is een mindfulness training donderdag van 27 oktober bij ons op school.

Berichten vanuit de werkgroep educatief partnerschap:
Maandag 14 november 19.00 - 21.30 uur:
thema-ouderavond Motorische ontwikkeling en Weerbaarheid bij kinderen.
Op deze avond komt Hanneke Poot (website: www.sirenevoorkinderen.nl) vertellen over het
belang van bewegen op de ontwikkeling van de hersenen. Onder ander zal aan de orde
komen:
 Welke bewegingservaringen zijn nodig om in het onderwijs mee
te kunnen met rekenen, schrijven, lezen, begrijpend lezen,
pengreep, etc.
Ook zal zij meer vertellen over:
 Wat zijn de voorwaarden voor kinderen om weerbaar te worden?
 Op welke wijze leren kinderen hun grenzen kennen en aan
geven?
 Leren kinderen hun wensen kenbaar te maken van jongs af aan?
Al met al een interessante en leerzame avond.
Na afloop een dynamische afsluiting….
U komt toch ook?
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