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Agenda

5 december
Sinterklaas

5 - 8 december
Voortgangsgesprekken

Voorlopig advies VO

12 december
MR-vergadering

Alle geplande
activiteiten kunt ook
vinden op de website

Bijlagen
● Trommel

zonder
Rommel

In deze nieuwsbrief
- Parochie:

Data Communie en Vormsel

S C H O O L
Geplande activiteiten
➔ Kwink: Deze weken gaat het over fouten maken. Een fout is vaak iets

waar een negatieve reactie op wordt gegeven, maar……
Iedereen, jong en oud, maakt fouten. Fouten horen erbij. Jonge
kinderen reageren er heel verschillend op. Het ene kind schrikt, is
misschien bang dat anderen boos worden of dat het straf krijgt. Het
andere kind voelt teleurstelling, verdriet of boosheid, en kan moeilijk
accepteren van zichzelf dat iets fout gaat. We zien ook kinderen die na
een fout rustig blijven en het daarna opnieuw proberen. Het benoemen
en met elkaar delen van emoties als je een fout hebt gemaakt, levert
meer begrip op, ook voor jezelf. Je begrijpt beter hoe je denkt en kunt
ontdekken hoe je anders kunt denken over fouten maken waardoor je
er minder gespannen van wordt. En dat geeft zelfvertrouwen. Fouten
maken mag! Kinderen die blijven oefenen en niet bang zijn om een fout
te maken, komen tot leren.
U ontvangt volgende week de nieuwe koelkastposter voor de komende
5 kwinklessen en de ouderbrief, waarop leuke activiteiten staan om met
uw kind te doen rondom het maken van fouten en doorzetten. Kijk er
samen eens naar.

Onderbouw: Foutje? Zeg wat je voelt!

Midden en bovenbouw: Foutje? Doe iets met je gevoel!

➔ Sint: De spanning binnen school loopt beetje bij beetje
op. Vol verwachting kijken we uit naar aanstaande
maandag. Nog vier nachtjes slapen.

➔ MR vergadering 12 december: Mocht u punten hebben
voor ons volgende overlegmoment laat dit dan weten via
kristeltotte@hotmail.com
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K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Sint: Een blik werpend in de groep, zien we veel Pietenpakken en mutsen en mooie versieringen aan

de muur.

OVERIGE INFORMATIE

➔ Babybieb (baby en peuter): Volg maandelijks een interessante workshop samen met je kleintje (0-2
jaar). Met elke maand een ander thema. Vrijdag 16 december 9.30 - 10.15 uur, bibliotheek
Heinkenszand. Deelname gratis.

➔ Boekstartochtend (0-4 jaar): Beleef samen met je (klein)kind het verhaal van prentenboek ‘Nee! Zei
Konijn’. Maandag 30 januari 10.45 - 11.30 uur, bibliotheek Heinkenszand. Deelname gratis.

➔ Parochie: Donderdag 9 februari - ouderavond communicanten en vormelingen.
Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) - Communieviering (een van de kerken in de Zak van

Zuid-Beveland).
Zondag 28 mei (Eerste Pinksterdag) - Vormselviering Goes

➔ JOGG (gezonde jeugd gezonde toekomst): Zie de bijlage ‘Trommel zonder Rommel’, met onder
andere recepten voor gezonde(re) traktaties.
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