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Sinterklaas-dobbelspel
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 vieren
wij Sinterklaas dit jaar op een andere
manier dan voorgaande jaren. We
maken dit jaar geen surprises, maar
spelen het grote Sinterklaas-dobbelspel!
We hebben hiervoor gekozen, omdat we
het een keer anders aan willen pakken
dan voorheen. Als dit spel bevalt zullen we
dit om het jaar gaan spelen. Volgend jaar
zullen we weer gewoon de surprises gaan
maken. De kinderen krijgen aanstaande
maandag een brief mee naar huis met alle
informatie over dit spel. Lees dit goed
door.
Groeten van de Sint-werkgroep
Kerstviering

Aan het einde komen we bij elkaar op het
schoolplein waar een versnapering en
drinken staat te wachten en waar u nog
even kunt napraten met elkaar.

We zijn druk bezig met de
voorbereidingen en hebben een aantal
verzoeken :
1. Wie woont er in de omgeving van
school ( Sportbuurt ) en vindt het leuk om
het huis te versieren en kinderen van
groep 8 te ontvangen om hun rol te
spelen?
2. Wie vindt het leuk om aan te sluiten bij
onze werkgroep en dingen te organiseren
in en rondom de school voor de
herdertjestocht?
3. Wie kan ons helpen aan strobalen om
te lenen?

4. Wie kan ons helpen aan vuurkorven om
te lenen?

Dit jaar vieren wij Kerstmis anders dan
anders. Wij organiseren dit jaar op
donderdag 21 december in de avond een
herdertjestocht door de wijk. Een
herdertjestocht leidt u langs de taferelen
van het Bijbelverhaal over de geboorte
van Christus. U begint met uw eigen gezin
in de school met het eerste tafereel,
daarna zal de zoektocht leiden langs een
aantal taferelen zoals de werkplaats van
Jozef en Maria, de herders in het veld etc.

Graag aamelden via m.molenaar@hendrik
-boogaard.nl.

Dit jaar dus geen kerstdiner, wel zijn de
kinderen op donderdagmiddag vrij
zodat ze uitgerust “s avonds
kunnen deelnemen aan de
herdertjestocht.
Wij hebben er zin in!
Team Kerstviering

doet die gewenst gedrag zijn. Hierdoor overheerst het ongewenste gedrag minder en hebben ouders minder het gevoel steeds te moeten mopperen.
Een kind kan al met heel simpel gedrag een
compliment verdienen. Bijvoorbeeld omdat het
rustig zit te spelen, omdat het zijn bord leeg
De kracht van een complieet, omdat het lief is voor de andere kinderen
in huis of omdat het kind op tijd thuis is.
ment
Dit zijn misschien gedragingen waarbij ouders
Ieder mens krijgt graag waardering uit zijn of
haar omgeving. En voor kinderen is de waarde- het gevoel hebben dat dit toch normaal gedrag
is wat het kind gewoon hoort te doen. Maar
ring van hun ouders een van de belangrijkste
dingen in hun leven. Complimenten geven een een compliment is snel gegeven en werkt zeer
stimulerend. In het begin zal het mogelijk nog
kind een enorm gevoel gewaardeerd te worden, waardoor ze zich goed over zichzelf gaan wat onwennig voelen een compliment te geven
voor gedrag dat je als ouder eigenlijk als niet
voelen en een positief zelfbeeld kunnen vormen waar ze hun hele leven voordeel van zul- meer dan normaal beschouwt. Maar al snel
zullen ouders ervaren hoe positief hun kind
len hebben. Kinderen met een goed zelfbeeld
reageert op deze kleine complimentjes en hoe
ontwikkelen zich goed.
de sfeer in huis er door verbetert. Het geven
Een goed compliment vertelt een kind welk
van complimenten zal steeds meer een vast
gedrag gewaardeerd wordt en waarom het
onderdeel worden van de opvoedstijl van de
gedrag gewaardeerd wordt. Het beste is het
wanneer een kind tenminste tien complimen- ouders.
ten op een dag krijgt. Belangrijk bij het geven
Kort samengevat is het geven van complimenvan een compliment is dat het kind gecompliten zo effectief omdat:
menteerd wordt met het gedrag dat het wel
* Een compliment een kind helpt een positief
laat zien. Vb. wat goed dat je je bord leeg eet
ipv, wat goed dat je zonder zeuren je bord leeg zelfbeeld te krijgen en zelfvertrouwen geeft
* Een compliment het laten zien van gewenst
eet.
gedrag motiveert
Van complimenten leert een kind enorm veel
* Een compliment een kind leert dat het met
en het geven van complimenten leidt tot een
gewenst gedrag positieve aandacht kan krijgen
heel positieve manier van opvoeden. Soms
ontstaat er in de opvoeding een situatie waarin * Een compliment zorgt voor een betere sfeer
thuis
door moeilijk gedrag van het kind de ouders
veel straffen en er weinig waardering voor het * Een compliment helpt ouders weer meer het
kind is. Terwijl kinderen veel meer en gemakke- positieve gedrag van hun kind te zien
lijker leren door middel van complimenten. Een Het geven van complimenten kan soms ook
straf leidt vaak tot verzet bij het kind. Een com- gecombineerd worden met een beloning. Maar
pliment stimuleert het kind vaker het gewenste dit is lang niet altijd nodig. Een compliment op
gedrag te laten zien en geeft het kind een goed zich is vaak al beloning voldoende voor een
kind. Kinderen worden enorm graag gewaargevoel over zichzelf. Als ouder kunt u uw kind
leren wat niet mag door middel van straf, maar deerd door hun ouders. En juist daarom is het
geven van complimenten een heel gemakkeliju kunt het kind ook leren hoe het wel moet
ke en voor zowel het kind als de ouders fijne
door middel van complimenten. Dit betekent
manier van opvoeden en met elkaar omgaan.
niet dat het kind dus nooit meer op zijn kop
krijgt of nooit straf krijgt. maar wel dat de com- Heeft u vragen voor het schoolmaatschappelijk
plimenten en straf in ieder geval in evenwicht werk, dan kunt u altijd contact zoeken met de
zijn en het liefst dat het kind vaker een compli- ib'er, of een e-mail sturen.
ment krijgt dan straf.
Met vriendelijke groet,
Complimenten zorgen ook voor een betere
sfeer in huis en en helpt ouders om meer het
positieve gedrag van hun kind te zien. Wanneer Fenny Pielage
ouders bewust gaan kijken op welke punten zij Schoolmaatschappelijk werker
f.pielage@kwadraad.nl
hun kind een compliment kunnen geven ontdekken ze vaak dat hun kind best veel dingen

Maatschappelijk werk

AGENDA
November 2017
Woe. 15
Woe. 15
Di.
21
Woe. 22
Woe. 22
Do.
23
Do.
30
December 2017
Di.
5
Do.
7
Di.
19
Do.
21
Vrij.
22

Bezoek molen gr.5b
Bezoek Noordhinder gr. 6a 10.00 uur
Zwemmen 3c
Bezoek molen gr. 5a
Bezoek Noordhinder gr. 6b 10.00 uur
Zwemmen 3/4a
Les zwerfafval gr. 5a. 9.30 uur-12.00 uur

Sinterklaasviering (continurooster tot 14.00 uur)
Zwemmen 4/5b
Zwemmen 3d
Kerstviering (`s middags zijn de leerlingen vrij)
Start kerstvakantie om 12.00 uur.

Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

Studiedagen schooljaar 2017/2018:
-23 februari;
-13 juni.

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

