Om bij te praten
JAARGANG 26, NUMMER 16

23 april 2018
17 juli 2017

Agenda
26 april
27 april t/m 11 mei

Studiedag
Meivakantie

Verkeersexamen
Gisteren hebben de leerlingen van de groepen Paars, Rood
en Blauw het praktisch verkeersexamen gedaan.

Pleinkanjers:
Deze week hangen de foto in de hal van het
hoofdgebouw en de Gentiaan.
Olifanten:
Acrobaten:
Orkest:
Geel:

Vince

Het theoretische gedeelte hebben de leerlingen vorige week
gedaan en daar zijn ze allemaal voor geslaagd!
Nu nog even wachten op de uitslag van het Praktisch examen.

Kamperen
Volgende week is het al zover, we gaan kamperen!
De laatste voorbereidingen zijn in volle gang.
Denkt u eraan dat de kinderen geen handbagage
mee mogen nemen.
Ook hoeven de leerlingen geen eten en drinken
mee te nemen.
Hieronder nogmaals de indeling:
Maandag en dinsdag:
Dinsdag en woensdag:
Woensdag en donderdag:
Donderdag en vrijdag:

Acrobaten en Orkest
Olifanten en Tijgers
Leeuwen en Oranje
Groen en Geel

PBS
De komende week staat het concentratiespel centraal.
In een klas gebeurt van alles. Soms is een opdracht moeilijk of
juist saai. In gedachten ben je af en toe met heel andere dingen
bezig dan het werk dat je moet doen…..
Dan is het moeilijk om je te concentreren.
Maar concentreren kun je leren. Deze week spelen we in alle
groepen het concentratiespel om weer even te oefenen wat je
kunt doen om je aandacht bij de taak te houden

Juf Judith en meester Arjen zijn de hele week
als vaste begeleiding aanwezig, voor de
betreffende groepen is voor vervanging
gezorgd.
Het beloofd een mooie week te worden.
Heel veel plezier allemaal.

Goed Gedaan
Ook deze week wordt er met Goed gedaan! nog gewerkt
aan het thema ‘Jezelf de baas’
Kinderen moeten leren zélf verstandige beslissingen te nemen.
Regels en afspraken over veiligheid, gezondheid en rekening
houden met anderen moeten zij kennen én begrijpen.
Zij moeten zélf leren stilstaan bij de gevolgen van hun gedrag
en hun impulsen en emoties indien nodig kunnen beheersen.
Zo worden zij ‘zichzelf de baas’ en daardoor zelfstandig.
In de klas komt het volgende aan de orde:

• Welke afspraken en regels zijn er allemaal om te zorgen:
– dat je veilig en gezond groot wordt.
– dat het voor iedereen fijn is om met elkaar om te gaan.
• Het is soms best moeilijk om je daar aan te houden.
• Je kunt dan tegen jezelf zeggen: ‘Denk eens even na!’

