Nieuwsbrief nummer 13. 02 december, schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,

Het belang van knutselen
Afgelopen maandag 14 november hebben wij met een aantal enthousiaste ouders
gesproken over knutselen. Ook hebben wij gezamenlijk geknutseld.
Hier een korte samenvatting waar wij het over gehad hebben.
Wat doet knutselen met je kind?
Het bevordert het zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
Het bevordert de oog-hand coördinatie.
Het zorgt voor een moment van rust in een drukke dag.
Het helpt vorm te geven aan de werkelijkheid.
Het geeft een gevoel van trots na het maken van iets moois.
Het prikkelt het doorzettingsvermogen, vindingrijkheid en de fantasie.
Samen knutselen bevordert onderlinge contacten met andere kinderen door
samenwerken, materiaal delen en elkaar helpen.
Werken met verschillende materialen vergroot ook het vermogen om creatieve
oplossingen te bedenken.
Door te knutselen worden de motorische vaardigheden getraind. Materialenkennis en
technieken worden toegepast om veelsoortige materialen en vormen te verwerken.
Knutselen vergroot de ruimtelijke oriëntatie; begrippen als op elkaar, er in steken, tegen
elkaar, zijkanten, maar ook vormen en afmetingen spelen hierbij een rol.
Knutselen stimuleert de creatieve ontwikkeling van het kind. Het daagt uit tot
waarnemen en denken; hoe zit iets in elkaar?, waar begin ik? en hoe ga ik verder?
We hebben gedroogde bladeren beschilderd en hier een slinger van gemaakt.
Het was een geslaagde ochtend.
Oudercontactmedewerkers
Wij, Nadia en Willy, zijn de nieuwe oudercontactmedewerkers op deze school. Wij
organiseren maandelijks een themabijeenkomst VVE thuis. Dit is echter alleen voor de ouders
die zich hier voor opgegeven hebben. De school krijgt een subsidie voor 15 ouders per jaar!
Maar wij zullen ook regelmatig een bijeenkomst organiseren, (zoals afgelopen maandag) met
een algemeen thema. Deze bijeenkomsten organiseren wij voor alle kleuterouders op de
maandagen. Salima zal de ouderbijeenkomsten voor de overige ouders organiseren op de
woensdagen. De data en tijden zullen bij de klassen hangen en bij de hallen bij binnenkomst.
Wij hopen op een fijne samenwerking met alle ouders.
Met vriendelijke groet,

Nadia el Atifi, Willy van Grondelle

Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om een andere reden de school
niet kan bezoeken, dan kunt u dat op twee manieren
aan school doorgeven.
 U belt naar de administratie telefoonnummer: 020-61 35 296
 Of u meldt uw kind ziek per digiDUIF. U hoeft alleen de naam van uw kind, de groep
en de reden van het verzuim op te geven. Let op de juiste leerkracht.
Onze voorkeur gaat (nog even) uit naar het melden per telefoon.

Ouderactiviteiten december










Maandag 5 december: 12-14 uur opruimen Sint
Woensdag 7 december: 8.30-9.30 uur: Themaochtend alle ouders 0-8: thema:
contactouderbijeenkomst
Donderdag 8 december: 14-16 uur: versieren kerst
Vrijdag 9 december, 14 uur: versieren kerst afmaken
Maandag 12 december: VVEthuis, 8.30-10 uur, thema: Winter
Maandag 12 december: contactouderavond, 19.30-21 uur
Woensdag 21 december: 8.30-9.30 uur: Themaochtend alle ouders 0-8: thema:
ouderbijdrage: wat gebeurt er eigenlijk mee?
Donderdag 22 december: Kerstdiner, kerstborrel organiseren, klaarzetten
Vrijdag 23 december, 9-12: opruimen kerst

Visjes

Laura Vedeler heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A en Anouar Amajar
heeft aan de eisen voor het zwemdiploma B voldaan.
Foutje in de vorige nieuwsbrief: Inass ait Afkir heeft niet haar
zwemdiploma A maar B gehaald. Gefeliciteerd alle drie!

Aandachtstraining Kikkerdiploma
Wat zijn we trots op de kinderen die hun "Stil zitten als een kikker" diploma hebben gehaald!
Hiervoor hebben ze hard gewerkt tijdens de mindfulness lessen. Kinderen geven aan dat ze
beter hun rust kunnen vinden en sneller door hebben dat ze even moeten stoppen. Ze kunnen
beter met hun boosheid omgaan, doordat ze net even
kunnen nadenken voordat ze reageren! De kinderen zijn
erg enthousiast en de meeste lukt het om de oefeningen
mee te doen.
Foto bijschritt:

Aandacht voor je ademhaling, klassendiploma meester Henk,
diploma uitreiking met juf Marijke.

Lezen, lezen en nog eens lezen
Onze kinderen op de P.J Troelstraschool houden zoveel van lezen, dat ze wel dagelijks uren in
de bibliotheek zouden willen rondneuzen om dat speciale boek te vinden.
Ze ‘verslinden’ de boeken bijna, kilometers leesplezier….
Boeken genoeg in onze mooie bibliotheek, maar oh….wat is het jammer dat de bibliotheek
alleen maar in de ochtend een paar uurtjes open kan zijn. De kinderen staan soms
teleurgesteld met een gelezen boek in de gesloten bibliotheek, om deze om te kunnen ruilen
voor een ander nieuw boek. Maar helaas…vaak is de bibliotheek dicht.
En zelf zomaar een boek pakken…dat mag niet, dat is niet volgens de regels. Wat zou het
fantastisch zijn wanneer heel veel ouders/ grootouders/ andere familieleden zich NU zouden
opgeven om elke week een paar uurtjes te komen helpen in de bibliotheek.
Wat houdt dat nu in? Helpen in de bibliotheek?

Je helpt de kinderen om dat speciale boek te zoeken ,

Je zorgt ervoor dat teruggebrachte boeken weer geordend in de kasten
terug gezet worden,

Met behulp van ons digitaal systeem registreer je de terug gebrachte
boeken en scan je de geleende boeken.
We hebben al een fantastisch team van bibliotheekmedewerksters en zij
werken, elke week een paar uur in de bibliotheek, keihard om de kinderen
te helpen, maar we komen handen te kort…..
De kinderen (en de leerkrachten) roepen het bijna elke dag: ‘kan de
bibliotheek niet de hele dag open zijn?’

DUS HELP ONS!!!!

MELD JE AAN OM ELKE WEEK EEN PAAR UURTJES TE KOMEN HELPEN IN ONZE
BIBLIOTHEEK EN DRAAG ER AAN BIJ DAT ONZE/JULLE KINDEREN ELKE DAGDOLGELUKKIG
MET EEN BIBLIOTHEEKBOEK NAAR HUN KLAS KUNNEN GAAN.
EN….. DAT ZE ZICH GIGANTISCH KUNNEN ONTWIKKELEN OP HET GEBIED VAN HET
LEZEN
Wil je komen helpen, meld je dan aan bij DIANA (1/2D), RIANNE (MG), SAMIA (moeder van
Aymen uit groep 3B of bij de leerkracht van je eigen kind (zij geven dat dan aan de commissie
door).
We hopen op heel veel nieuwe aanmeldingen!!!

Namens de bibliotheekcommissie alvast bedankt

De
allerkleinste
Pietjes uit
1/2A met
hun Pieten
diploma.

Alle kinderen uit de groepen 3-4 hebben hun
Pietendiploma behaald. Gefeliciteerd.

Werkt uw digiDUIF al? Vanaf januari 2017 gaat o.a. deze nieuwsbrief
alleen nog via digiDUIF verstuurd worden. Deze maand, december,
willen we gebruiken om alle accounts actief te maken. Heeft u hulp
nodig belt u dan de helpdesk van digiDUIF: 072-5349523 en anders
kan u op maandag, dinsdag of donderdag, nadat u uw kind naar
school heeft gebracht, binnenlopen voor hulp bij Désirée van Buschbach.

Voorleeswedstrijd
Donderdag 1 december hadden de groepen 7 & 8 een
voorleeswedstrijd.
Daar deden aan mee: Dunya 8a, Saloua 8b, Charaf Mh,
Sarah Mi, Lina 7a, Lina 7c en Roumaissae 7b. De winnares
was: Dunya uit 8a. Zij had voorgelezen uit het boek:
“De tranen van een jong meisje”. Het ging over een meisje
waarvan haar moeder ernstig ziek was. Haar vader was
overleden en haar broer onverwachts doodging. Het was
een emotioneel verhaal. Het was een hele leuke middag.

Geschreven door: Aisha & Oumra uit 8b

Prachtige Sinttekeningen van: Imran, Semret en Marinha uit 8b

gaat de school GEWOON om 14.00uur uit.

