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Agenda
30 november

Bezoek aan boerderij Zorgvrij
Groepen Acrobaten en Orkest
12.00 uur Filmmiddag
Sint Nicolaas
Stakingsdag
Bezoek De Vishal
Groepen Groen en Leeuwen
Kerstfeest (vanaf 17.00 uur)
Studiedag (leerlingen zijn vrij)
Kerstvakantie

4 december
5 december
12 december
13 december
20 december
21 december
22 december t/m
7 januari 2018

Onderwijsstaking12 december
Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen zal er op dinsdag
12 december waarschijnlijk door medewerkers in het primair
onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die
verenigd zijn in het PO-Front hebben op dinsdag 7 november
een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister
Arie Slob van Onderwijs. De organisaties verwachten uiterlijk in
de week van 5 december een antwoord op de vraag of er
genoeg extra middelen beschikbaar gesteld worden, om het
salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te
verlagen. Zo niet, dan volgt een landelijke staking op 12
december. Ook het team van de Trapeze zal in dat geval het
werk neerleggen.
Dit betekent dat de school deze dag gesloten is en wij uw kind
niet kunnen ontvangen, we verzoeken u dan ook zelf voor
opvang te zorgen.

Pleinkanjers:

Sint Nicolaas
De voorbereiding voor het Sint Nicolaasfeest zijn in volle
gang.
De school is inmiddels feestelijk versierd voor het bezoek van
de Goedheiligman.
In de bovenbouwgroepen zijn de lootjes
getrokken. Op Maandag 4 december
moeten de surprises op ingeleverd
worden.
Veel succes bij het maken van de
surprise en het gedicht.!!
Op dinsdag 5 december wordt Sint
Nicolaas, in aanwezigheid van alle
kinderen, eerst welkom geheten op het
plein, waarna we naar de gymzaal gaan voor een kort
programma. Daarna zal Sint Nicolaas met zijn Pieten de klassen
langsgaan voor een programma in de groep. Vol verwachting
klopt ons hart ……
Op woensdag 6 december mogen de kinderen een uurtje
later op school komen.

PBS
De komende week staat de reactie-procedure centraal. De
reactieprocedure is de wijze waarop we reageren op
ongewenst gedrag.
Op de Trapeze belonen we graag het gewenste gedrag van
kinderen en vinden we het fijn om complimenten te geven aan
onze leerlingen.
De reactieprocedure passen we toe in situaties waarin een kind
ongewenst gedrag vertoont of een verkeerde keuze maakt.
Door volgens een vaste procedure te reageren bieden we
kinderen de kans om zich te bedenken en hun handelen te
corrigeren.

Deze week hangen de foto’s in de hal van het
hoofdgebouw en de Gentiaan.
Orkest:
Acrobaten:
Olifanten:
Leeuwen:

Asmara, Thijs, Levi, Noah
Marwa, Hayley, Fatema,
Waldemar
Arzou, Miraç, Aaralin,
Najema, Jasper
Bram

Ouderbijdrage
U zult begrijpen dat er voor de diverse activiteiten tijdens
de feestmaand geld nodig is.
Voor deze activiteiten zijn we afhankelijk van de ouderbijdrage.
We hopen daarom dat u (indien u dit nog niet gedaan heeft) de
ouderbijdrage z.s.m. wil voldoen.

Goed Gedaan
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Samen spelen en werken’.
Om goed samen te kunnen spelen en werken is het belangrijk
dat kinderen op een prettige manier met anderen omgaan en
leren om taken en aandacht samen eerlijk te delen.

Schoolbasketbal
Verslag basketbaltoernooi van 15 november:
Woensdag 15 november vertrokken we om 14.30 uur met elkaar
op de fiets naar de OG hal. Vandaag deden de jongens van
onze school mee aan het schoolbasketbaltoernooi. Nadat ze
gauw hadden omgekleed gingen we de sporthal in. Het was er
al lekker druk met basketballende jongens. Gelukkig konden
onze mannen ook nog even oefenen met doelen, passen en
dribbelen. Maar om 15.10 uur begon de 1e wedstrijd. We
moesten tegen een andere SBO school (de van Gilseschool) en
dat ging erg goed. In de eerste minuten waren we nog wel wat
zenuwachtig en liep het nog niet zo, maar na ons 1 e doelpunt
van Myron gingen we steeds beter spelen. Sam maakte het 2 e
doelpunt met een mooi afstandsschot en we wonnen met 2 – 0.
We konden even bijkomen in de kantine, want onze 2 e wedstrijd
was pas om 15.50 uur. De 2e wedstrijd speelden we tegen de
Zonnewijzer. We werden goed begeleid door meester Menno en
meester Joeri en aangemoedigd door heel veel ouders, ook 2
oud leerlingen ( Kjeld en Lars) en juf Debby, maar helaas deze
wedstrijd verloren we met slechts 2 doelpunten tegen. De 3 e
wedstrijd gingen we steeds beter overspelen en wat minder
dribbelen met de bal en dat zag je direct terug in het resultaat 32! Gewonnen. Het was wel spannend want eerst scoorde Sam
en toen Luka, maar de tegenpartij maakte toen weer een
doelpunt 2 – 1 en toen weer een, 2 -2. Spannend he, gelukkig
scoorde Myron toen weer op een goede pass van Quinn 3 -2!
Top!! De Zonnewijzer had al haar wedstrijden al gespeeld en
van alle teams met veel doelpunten gewonnen 6-0, 4- 2 en zelfs
8- 2, tegen ons maar 2-0 en zij waren dus 1e van de poule. Wij
konden nog wel 2e worden en moesten dan de laatste wedstrijd
tegen ter Cleef winnen. Dat werd ook zo’n spannende wedstrijd.
Er werd door beide teams veel op doel geschoten. Van ons
team gingen Quinn, Deanand en Simeon steeds beter doelen,
maar de bal wilde er maar niet in. Younes, onze aanvoerder,
had alle wedstrijden gespeeld en was nu wel een beetje moe
aan het worden, anders hadden we zeker gewonnen, maar
helaas verloren we deze strijd met 3 – 1. We zijn 3e geworden.
Wat een prachtige prestatie! Meesters Joeri en Menno en ook
ik hebben weer een heel fijne, sportieve middag gezien van een
stel zeer sportieve mannen van onze school. Ik ben apetrots op
jullie, prima samengespeeld Younes, Simeon, Myron, Sam,
Luka, Quinn en Deanand!

Het meisjesteam van de Trapeze speelde op woensdag 22
november!
Hieronder het verslag van hun wedstrijden.
Om half 3 waren we met 5 meiden in de OG hal om daar onze
basketbalwedstrijden te spelen. Gauw omkleden en even met
elkaar een balletje in schieten op de basket. We werden
geholpen door Younes en Kyan, die zelf ook wel even wilden
laten zien hoe het moest! Om 3 uur begon de 1e wedstrijd tegen
de Cirkel. We lieten ons een beetje afbluffen, en snel was de
stand 8 – 0. Gelukkig gingen wij toen ook beter samenspelen en
scoorde Rinny ons 1e doelpunt. Ook Jayden scoorde en het
werd 12 – 4 en 12 – 6, maar helaas wonnen we deze wedstrijd
niet. Nadat we in de kantine even teamoverleg hadden gehad
was het alweer tijd voor onze 2e wedsstrijd tegen de
Dreefschool. Het ging nu een stuk beter. Onze aanvoerster,
Chaima, pepte de meiden op en ook Rebecca was over het hele
veld aktief. Ouiam en Rinny scoorden doelpunten. Het was
jammer dat de wedstrijd niet net even iets langer duurde, want
dan was de wedstrijd misschien wel winnend afgesloten. Het
werd nu 6- 4, voor de Dreefschool. De laatste wedstrijd werden
we aangemoedigd door ouders, grootouders en ook Alisha was
met ons meegekomen. Hartstikke leuk!!! Jammer dat we nu de
moeilijkste wedstrijd moesten spelen tegen de Spaarneschool.
We waren ook best wel een beetje vermoeid van al dat geren
over het veld. We waren maar met 5 meiden en de andere
scholen hadden allemaal wel 2 of meer wissels! We deden
dapper ons best, aangemoedigd door meester Joeri en juf Elin,
maar helaas we verloren. We mochten nu een finalewedstrijd
spelen tegen de Dreefschool om de 3e of 4e plaats. Wat was dat
spannend. Het ging steeds gelijk op 2–0, 2-2, 4-2, 4-4, 4-6, 6-6
en toen werd het nog spannender want Jayden scoorde van
grote afstand raak en dat leverde 3 punten op, dus 9-6! De
meiden vochten door, maar toch scoorde de Dreefschool, 9-8
en toen……………..was het gelukkig tijd en waren ONZE
MEIDEN DERDE GEWORDEN!!!! We wonnen een prachtige
beker! SUPER MEIDEN!!! Wat zijn we trots op jullie.
Fantastisch gedaan!

