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Agenda
22 december
23 december
26 december t/m 6 januari
9 januari
26 januari

Kerstviering ’s avonds 17.00 -19.00
uur (musical en diner), middag vrij
Onderbouw vrij, bovenbouw vanaf
12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Ouder-kind sjoeltoernooi,
In deze week: Luizencontrole
Ouderavond Vreedzame School,
19.30 – 20.30 uur

De laatste Achterban van dit jaar! Wij willen alle ouders en andere vrijwilligers
hartelijk bedanken voor hun hulp tijdens het afgelopen jaar.
We wensen iedereen een fijne vakantie, fijne feestdagen en een goed 2017!
Nieuws uit groep 1-2
Welkom op school
Na de kerstvakantie komen Alyssa (het zusje van Ashley uit groep 6), Vienna en
David bij ons in de kleutergroep. We hopen dat ze snel gewend zijn op school en
wensen hen een fijne schooltijd toe op OBS De Achtsprong!
Kind – Ouder Sjoeltoernooi
maandag 9 januari 2017 van 17:00 uur tot 18:30 uur
(de eerste maandag na de kerstvakantie!!)
Op maandag 9 januari 2017 nodigen wij u uit om samen met uw kind het nieuwe
jaar te starten. Wegens groot succes spelen we deze middag weer het KindOuder Sjoeltoernooi. Dit toernooi is bedoeld voor klein en groot.
U kunt zich deze maandag (9 januari) opgeven om deel te nemen aan het
sjoeltoernooi samen met uw kind. Dit kan tussen 8:30 uur en 17:00 uur.
De spelregels worden op school uitgelegd en onder het genot van een hapje en
een drankje luiden we het jaar 2017 op een sportieve wijze in.
Dit jaar zijn de drankjes en hapjes verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. Het
is handig als u hiervoor wat kleingeld
meeneemt.
Wij starten het toernooi om 17:00 uur.
Wij lenen net als voorgaande jaren graag
uw sjoelbak.
Wij spelen met meerdere sjoelbakken tegelijk.
Heeft u een bak met sjoelstenen voor ons?
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Wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind doorgeven? Zet uw naam op de bak
en lever deze in bij de leerkracht van uw kind. Bij voorbaat hartelijk dank.
Wij hopen u bij dit gezellige toernooi te ontmoeten!
Vreedzame School
Na de kerstvakantie starten wij met het vierde blok van de Vreedzame School.
Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot
belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School
streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen
“hart voor elkaar” hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat
gaat gemakkelijker als kinderen in staan zijn hun gevoelens te benoemen en
zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat
om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is
het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd
bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een
vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het
betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen
boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is
om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, opkomen voor elkaar. De lessen
gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
Ouderavond Vreedzame School
Graag willen wij ook u laten ervaren hoe een les van de Vreedzame School
verloopt. Op donderdag 26 januari (van 19.30 tot 20.30 uur) zullen 4 kinderen
uit groep 7-8 tijdens een ouderavond een les geven speciaal voor ouders.
U ontvangt deze week een mail met het verzoek zich in te schrijven voor deze
ouderavond.
Verjaardagen
21 december
22 december
23 december
25 december
27 december
28 december
30 december
31 december
4 januari
4 januari
8 januari
9 januari
10 januari
10 januari
15 januari

Ishan, groep 7
Alperen, groep 4
Aylin, groep 1
Lotte, groep 2
Tom, groep 6
Roland, groep 4
Sophie, groep 6
Nordin, groep 8
Hicham, groep 6
Sofie, groep 4
Kiana, groep 1
Floris, groep 3
Merel, groep 6
Indy, groep 7
Farouq, groep 3
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