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Jarigen
Wij wensen de jarigen Davinhio Satamin, Jayhlin Geertruida, Kani Khalid, Liam Vonk en Dristan de Bruin
een gezellige verjaardag toe.

Europees schoolfruit
Aanstaande maandag wordt er weer fruit geleverd. De leerlingen kunnen in die week genieten van appel,
ananas en waspeen.

Afsluiting thema Cultuur in de bovenbouw
Op dinsdag 17-12 sluiten de kinderen van de bovenbouw het thema Cultuur af. De kinderen zouden het
leuk vinden als ze hun werkjes aan u kunnen laten zien.
Daarom nodigen wij u (en andere bekenden) uit om op dinsdag 17 december van 13.45 u. tot 14.45 u. op
school te komen en samen met uw kind te bekijken waar de kinderen aan hebben gewerkt.

Regionale Samenwerking Kindkracht
Sinds een jaar zijn de rkbs Paus Johannes en de Mgr. Bekkers, cbs de Marimba, obs de Piramide en
ods de Vuurvogel intensiever gaan samenwerken. In deze samenwerking zit ook het
Samenwerkingsverband Kindkracht en de gemeente Nissewaard. De focus van de scholen en de
andere instanties ligt op het samenwerken aan een goede leef- en leeromgeving voor onze kinderen.
Samen leven, samen groeien en samenwerken om het beste aan onze kinderen te bieden; onder
schooltijd maar ook na schooltijd.
We zijn ons ervan bewust dat het verder gaat dan alleen maar goed onderwijs geven. De stappen die
we zetten naar een goede samenwerking zijn klein maar moeten duurzaam zijn, daar staan de
directeuren van de scholen allemaal achter. Wij willen betekenisvol zijn, geborgenheid bieden, een
veilige omgeving zijn, aanvullen wat in wordt gemist. Kortom een prachtige belofte voor de toekomst
van de scholen in deze wijken.

1e Samenwerkingsstap
De eerste stap die we gaan zetten wordt in samenwerking met de Judoschool van Richard de Bijl
genomen. Vanuit de vragen; hoe maken we onze kinderen weerbaarder, hoe kunnen we onze kinderen
sterk genoeg maken om ‘nee’ te kunnen zeggen wanneer nodig, hoe kunnen we van de groep een sterke
groep maken die er voor elkaar is, hoe creëren we niet alleen in de groep maar ook buiten de groep
een veilige leer-en leefomgeving?
Samen met Richard de Bijl starten we in de week van 9 december een pilot met de verschillende
groepen van de basisscholen. Deze 1e tranche duurt 6 weken en loopt door tot de laatste week van
januari. In overleg met hem plannen we meteen een 2e tranche in waar andere groepen aan gaan
meedoen. De 6e les wordt afgesloten in aanwezigheid van ouders en verzorgers, hiervoor komt een
aparte uitnodiging.
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Schooljudo groep 5
In de 1e samenwerkingstranche zal voor onze school groep 5
deelnemen. De leerlingen van groep 5 zullen op de dinsdag
van 11:00 uur – 12:00 uur de judoles volgen in de DOJO
van Richard de Bijl.
De kinderen krijgen gedurende de gehele periode van 6
lessen een judo-pak ter leen. Dit pak moet na de 6e les
door u thuis worden gewassen en weer ingeleverd.

Klassenagenda
Groep 1/2a

Uitstapjes -activiteiten

Thema’s

Kerst

We dansen en maken muziek – Di.17/12 afsluiting
project

Groep 1/2b

Kerst

We dansen en maken muziek – Di.17/12 afsluiting
project

Groep 3

Kerst

We dansen en maken muziek – Di.17/12 afsluiting
project

Groep 4

Kerst

Jij en ik
We dansen en maken muziek – Di.17/12 afsluiting
project

Groep 5

Di. ochtend 10/12 judo

Kunst: muziek

Do. middag 12/12 kerstcrea

Groep 6

Do. middag 12/12 kerstcrea

Kleding en sport

Groep 7

Vr. 13/12 melkboerderij Heenvliet

Voedsel in andere landen

Do. middag 12/12 kerstcrea

Groep 8

Vr. 13/12 yogales bij yogaschool Sitara

Boeddhisme

Do. middag 12/12 kerstcrea

Jaaragenda
U bent wellicht gewend, dat de vakanties en overige vrije lesdagen in de weekbrief staan opgenomen.
Vanaf augustus werken we met SocialSchools. In Socialschools staat het vakantierooster en overige
vrije momenten opgenomen. Daarnaast kunnen de leerkrachten groepsgebonden activiteiten in de
agenda plaatsen.
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De Vrije lesmomenten staan opgenomen in de jaaragenda en zullen niet meer worden opgenomen in de
weekbrief.
Om het team en u als ouder/verzorger aan het systeem te laten wennen, zijn nog niet alle functies in
gebruik genomen. Dit schooljaar zullen we als er een nieuwe functie in gebruik is genomen u op de hoogte
stellen en daar waar nodig een handelingswijzer voor gebruik toesturen.

Abonneren op agenda Socialschools
Heb je een kalender app die je gebruikt en wil je graag dat agendapunten uit Social Schools hier ook
in bijgewerkt worden? Dan kun je je abonneren op je Social Schools agenda!
In deze handleiding leggen we je de stappen uit voor Outlook en Google Calendar.
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360008814752-Abonneer-je-op-je-Social-Schoolsagenda
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