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B6-4ALL (basics for all)

Elke periode in het schooljaar staat er een regel centraal. In de eerste weken hebben wij wekelijks een nieuwe
regel geoefend. Deze regel wordt door middel van voorbeeldlessen aan de kinderen uitgelegd. Vanaf nu staat
er iedere 4 weken een nieuwe regel centraal.
In de regel van deze periode wordt er aandacht besteed aan hoe we ons gedragen tijdens gastlessen en
bezoeken aan andere instanties.
De koffieochtend “veerkracht bij kinderen bevorderen”
Op 7 november is er een koffieochtend geweest op de hoofdlocatie. Er was veel interactie en er werden
dagelijkse opvoedvragen besproken. Ouders bedankt voor jullie komst en voor het meedoen aan deze
interactie. Om voor een volgende keer hopelijk nog meer ouders enthousiast te krijgen om te komen, heeft
Anneke Groothedde-Moes een verslag geschreven over deze ochtend:
Woensdag 7 november was er een koffieochtend op de hoofdlocatie met het thema ‘Veerkracht bij kinderen
bevorderen’ waarbij ik ook aanwezig was. Er werd gevraagd of ik er misschien iets over wilde schrijven en dat wil ik
uiteraard wel! Niet inhoudelijk, maar gewoon wat nu zo’n koffieochtend inhoudt.
De opkomst was niet heel groot (helaas) maar het was wel heel gezellig. Wij hebben het gehad over het positief
stimuleren van kinderen en hoe voorkom je de valkuilen om alleen negatief gedrag te benadrukken. Weet je,
iedereen maakt wel van die fouten. De meeste ouders die er zaten zeiden ook ‘oh ja, dat doe ik ook wel eens’.
Daarom is zo’n ochtend ook gewoon leuk om bij te wonen want wij zijn allemaal mensen en wij kunnen allemaal
wel eens een ander advies of reminder gebruiken.
Nu is het niet zo dat er wordt verteld hoe je het moet doen, totaal niet. Dit is een soort ochtend waar je gezellig
met een kop koffie of thee (misschien wel iets lekkers) met andere ouders even kunt kletsen over hoe jij iets zou
oppakken en of zou benaderen. Deze keer kwam er iemand van Loes en zij somde een paar punten op en daarover
raak je dan automatisch in gesprek. Het ging over kinderen met faalangst, laag zelfbeeld, geen zelfvertrouwen. De
drempel om advies te vragen is dan ook niet zo groot en wie zijn de beste leermeesters? Juist wij ouders zelf, dus
wie kan jou dan het best advies geven.
We zien ouders vaak gezellig kletsen op of bij het schoolplein over van alles en nog wat? Komen jullie de volgende
keer bij de koffieochtend? Dan praten we met elkaar met koffie en thee erbij.
Wij nodigen jullie van harte uit! Groeten van Anneke.
Er is afgesproken dat we in het in het voorjaar, in maart, weer zo’n interessante koffieochtend hebben. Dan
komt u toch ook weer?
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schoolfruit : herinnering
Op de woensdag, donderdag en de vrijdag krijgen de kinderen vanaf 12 november a.s. gratis fruit of groente.
Dit zal worden uitgedeeld in de eerste pauze, het 10-uurtje dus.
zwangerschapsverlof juf Lory
Vanaf maandag 19 november zal juf Lory gaan genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Wij
wensen haar een fijn verlof toe!
Juf Jessica David Richard zal haar de gehele periode vervangen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag..
Ze zal zich via de volgende donderdagkrant aan jullie voorstellen. Wij wensen Jessica een fijne periode in
groep 7 en bij ons op De Wierde.
verlengde schooldag
Er is een start gemaakt met de activiteiten van de verlengde schooldag. De verhalenverteller is voor de eerste
keer geweest op 8 november jongstleden. De kinderen van de groepen 1 en 2 vonden het geweldig.
Ook de leerlingen uit groep 5 en 6, die met meneer Charlie in de gymzaal hebben gewerkt vonden het
geweldig. Fijn dat jullie allemaal zo enthousiast zijn!
Intocht sinterklaas
Zoals jullie weten komt Sinterklaas op zaterdag 17 november in ons land. Op de Wierde
zullen wij natuurlijk ook dit jaar zijn verjaardag weer vieren. Dit gebeurt op: woensdag 5
december van 08:30 uur tot 12:30 uur. Op de hoofdlocatie zijn ouders van harte
uitgenodigd om samen met hun kind(eren) de Sint te verwelkomen. Op de nevenlocatie
zal de Sint later in de ochtend langskomen.
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben deze week een brief meegekregen om hierop hun
verlanglijstje in te vullen. Uiterlijk maandag 19 november kan het briefje worden
ingeleverd in de eigen klas.
Almelose Ouderavond lezen
Op woensdag 14 november was er in de bibliotheek een voorlichting
voor ouders. Over welk boek raad ik mijn kind aan?
We kregen veel tips deze avond.Een goed te gebruiken tip is de
vijfvingertest.
Begeleid je kind intensief bij het kiezen van een boek. Bij twijfel kun je
de vijfvingertest doen. Laat de kinderen bij het lezen van de eerste
bladzijde vijf vingers omhoog houden. Voor elk moeilijk woord doen
ze een vinger naar beneden.
0-1 moeilijk woord= het boek is te makkelijk
2-3 moeilijke woorden = het boek is precies op niveau
4-5 moeilijke woorden = het boek is te moeilijk
Veel bibliotheken hebben een Makkelijk lezen plein met boeken voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Naast leesboeken zijn er stripverhalen, informatieve boeken, tijdschriften en luisterboeken.
Leestip van de week:
Pudding Tarzan van Ole Lund Kirkegaard is een mooi boek voor zwakke lezers in groep 5-6. De hoofdpersoon,
Iwan Olsen, vindt lezen maar moeilijk en is ook op andere gebieden geen uitblinker. Maar op een dag
verandert alles.
Agenda en prestaties
donderdag 29 november: spreekuur
woensdag 5 december: Sinterklaasfeest op school.
donderdag 20 december: kerstviering
maandag 7 januari 2019: studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Hoofdlocatie: denkt u aan de veiligheid rondom de school. Graag fietsen/scooters in parkeervak op het plein!
Prestatie: Alicia Nekkers heeft haar zwemdiploma A gehaald, super gedaan! Lekker veel zwemmen nu.
Jarig
Dilay Keser, Elizan Kahraman, Tijn Peeters, Hademar ter Beest, Nikola Jezierska, Alicja
Ojdana, Sven Niks, en Kardelen Esen vieren in deze periode hun verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!
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