Op 6 december is de volgende studiedag.
Die dag zijn alle kinderen vrij.
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Pompoenen
In groep 7a zijn de kinderen vanmiddag heel
hard mee bezig geweest met het uithollen van
pompoenen. Hier een paar leuke foto’s.

Komende week zijn Sienna,
Floris, Pai en Izzy jarig. Wij
wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag!

10 minutengesprekken
Komende week worden er in de groepen zes
t/m acht 10 minutengesprekken gehouden. In
de groepen 6 en 7 is dat naar aanleiding van
het tussenrapport. In de groepen 8 zullen de
gesprekken in het teken staan van het
voorlopig advies. Op vrijdag 15 november
krijgen de kinderen hun tussenrapport mee
naar huis.
In de groepen 3 vinden de komende weken
ook gesprekken plaats. Via mijnschoolinfo
ontvangt u een uitnodiging.
Studiedag
Afgelopen maandag hebben we
met het team een studiedag
gehad waarin we met elkaar
hebben gekeken naar onze visie
op het pedagogisch klimaat en
de methode KWINK (soc/emo).
Misschien bent u vorig jaar op
de ouderavond geweest waarin o.a. uitleg
werd gegeven over deze methode. We
hebben dit keer als speerpunt het bewaken
van de rust in de algemene ruimtes gekozen.
De afspraken hierover zijn deze week met de
kinderen besproken en we helpen elkaar om
ons hieraan te houden. Wellicht heeft u het al
van uw kind(eren) vernomen.
Er zullen de komende week bordjes worden
opgehangen waarop te zien is dat er onder
schooltijd zachtjes gepraat en stil gewerkt
moet worden in de algemene ruimtes. Mocht
u onder schooltijd in de school zijn, wilt u hier
dan ook op letten? Alvast hartelijk dank!

Kinderkunstlijn
Vanochtend is groep 8a naar het Zandvoorts
museum geweest in het kader van de jaarlijkse
Kinderkunstlijn. Roos: We hebben
geschilderd. Marianne Rebel en nog drie
vrouwen hebben ons daarbij geholpen. Het
thema van dit jaar is Formule 1. Er gingen ook
een paar kinderen bankjes beschilderen. Ik
vond het leuk, maar soms ook best lastig om
te doen. Gelukkig werd je goed geholpen.
Groep 8b gaat in februari hetzelfde
programma volgen.
Ondertussen bij de Overblijf
zijn een heleboel kinderen
druk bezig met het leren
oplossen van de Rubik’s
Cube. We oefenen met de
2x2 en de 3x3, en

sommige kinderen
kunnen de 2x2 al
helemaal oplossen!
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 konden
voor de herfstvakantie met Cliff meedoen met
touwtrekken, en deden dat heel fanatiek!
Ook waren er kickbokslessen op het veld.
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Ook op het kleuterplein was het weer heel
gezellig, we hadden muziek op het plein en
hebben met de kinderen heerlijk gedanst.
Gisteren was het te slecht weer om met de
kleintjes naar buiten te gaan en hebben de
kleuters in de gymzaal spelletjes gespeeld,
onder begeleiding van Cliff en een aantal hele
lieve hulpjuffies uit groep 8. Nog bedankt,
meiden!
Dinsdag heeft een groot deel
van dit T.S.O.-team ook
weer een training gehad, dit
keer over omgaan met
opvallend gedrag.
Verder hebben we nog 2 nieuwe
overblijfmedewerkers mogen verwelkomen;
Denise komt als invalster en Anoek komt als
vaste kracht ons team versterken. Welkom
dames!
Dat was het weer, ik wens iedereen een goed
weekend, en tot de volgende keer,
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
T
06-38828738.
M
oranjenassau@broodspelen.nl

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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