
Schooljaar 2022-2023

Nieuwsbrief november 2022

Belangrijke data

Wo 23 nov 14.30-15.30u: Sporten op het schoolplein onder begeleiding van Sportservice Lopik
Do 24 nov:                      Schoen zetten voor alle kinderen van de school, neem een schoen extra mee!
Vr 25 nov 14.00-14.15u:   Afsluiting Techniek circuit, u bent welkom!
Wo 30 nov:                     Groep 5-8 inleveren surprise
Ma 5 dec:                       Sinterklaasviering op school, de kinderen zijn om 12.15 uur uit!
Ma 12-19 dec:                 Advent vieringen op school
Wo 14 dec:                     Kerststukjes maken op school
Do 22 dec:                      Kerstviering op school, de kinderen zijn om 12.15 uur uit. Om 17.00 uur worden ze weer op
school verwacht waar we met de kinderen gaan eten. Om 18.00 u lopen we naar de kerk waar de deuren om 18.15 uur
open gaan voor de viering die om 18.30 uur start in de kerk.
Vr 23 dec:                       Studiedag team, alle kinderen zijn vrij. Hierna start de kerstvakantie.

Beste ouder/verzorger,
Hierbij de nieuwsbrief van november met veel informatie over activiteiten die geweest zijn, maar ook activiteiten die
gaan komen. In de volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over Kerst. Woensdag ontvangt u een brief van uw kind in
verband met de te innen ouderbijdrage.
Veel leesplezier!

Vooruit kijken
Sinterklaasviering 2022
In het weekend van 12 en 13 november zijn Sinterklaas en Pieten in Nederland aangekomen.
Wij volgen op school de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Vrijdagavond 11  november heeft de Ouderraad de
school weer omgetoverd tot een sfeervol decor voor alle festiviteiten in de decembertijd.
De komende periode staat natuurlijk helemaal in het teken van de Sint en zijn Pieten en om het voor u in deze drukke
tijd wat makkelijker te maken, hebben we de volgende handige weetjes op een rijtje gezet!

*Schoenzetten
Donderdag 24 november mogen de kinderen op school een schoen zetten! Hopelijk rijden de Pieten niet stilletjes
onze school voorbij!

*Pietengym
Maandag 28 november gaat groep 1/2 Pieten gymmen in ‘t Gossie.
Dinsdag 29 november gaan de groepen 3-8 in de gymzaal in Lopik Pieten gymmen.
De kinderen van groep 1-4 mogen verkleed naar school komen.

*Surprise inleveren
Groep 5 t/m 8 moet de surprises op school inleveren op woensdag 30 november.

*Maandag 5 december
Maandag 5 december vieren we op school de verjaardag van Sinterklaas! We kunnen dit
gelukkig weer schoolbreed met elkaar vieren. De kinderen worden op de normale schooltijd
op school verwacht. U als ouder bent natuurlijk welkom om te komen kijken! U wordt later
nog geïnformeerd hoe laat en waar de aankomst precies zal plaatsvinden.
Alle kinderen mogen op deze dag in Pietenpak naar school komen.
De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag om 12.15 uur uit.
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Wie is de mol?
Vanaf vandaag gaat groep 7/8 weer verder met ‘Wie is de mol?’.  Kunnen zij voor de
kerstvakantie ontdekken wie de mol in onze klas is? Op dit moment is het nog niet
duidelijk voor iedereen. Wat hebben wij een goede mol dit jaar!

Afsluiting groep 7/8
Het is nog wat vroeg in het jaar, maar toch wel een belangrijke periode. Op 15
december 2022 om 15:00 uur willen wij graag een ouderbijeenkomst plannen om alle
plannen rondom kamp en de musical met jullie te delen. Zou u via SchouderCom willen laten weten of u aanwezig kan
zijn.

Leuke sport activiteiten!
Op 23 november 2022 is er een uur ingeroosterd om na schooltijd sportspellen op het schoolplein te doen. Inschrijven
is hiervoor niet nodig en iedereen van de school is welkom. Er is iemand van Sportservice Lopik aanwezig om de
spellen te begeleiden. Doen jullie ook gezellig mee?

Afsluiting techniekweken
In de afgelopen periode zijn wij gestart met de techniekweken. Hierbij maken wij gebruik van de verschillende lessen
uit de Techniektorens. De Techniek Torens bieden een laagdrempelig en kerndoeldekkend totaalconcept voor
Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Leerlingen leren Onderzoekend & Ontwerpend Leren en gaan
driedimensionaal aan de slag. Dit is goed voor hun fijn motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid en creativiteit.

Op vrijdag 25 november is de laatste les en tevens afsluiting van de techniekweken. U bent van harte uitgenodigd om
een deel van deze les bij te wonen. U kunt komen kijken van 14:00 uur tot en met 14:15 uur.

Chromebooks
Deze maand hebben wij als school nieuwe Chromebooks mogen ontvangen. Wij hebben nu voldoende Chromebooks
voor alle leerlingen. Dit betekend ook dat er een aantal oude Chromebooks over zijn. Deze kunnen tegen een
vergoeding van 25,- van ons worden overgenomen. De Chromebooks zijn gecontroleerd en werken nog volledig.
Wanneer u interesse heeft in een Chromebook kunt u dat melden bij juf Kelly. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan
Chromebooks dan volgt er een loting.

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn klaar! Vandaag heeft uw kind een fotokaart mee naar huis gekregen
waarmee u zelf foto’s kunt bestellen. U bent hier uiteraard vrij in!

Verantwoordelijkheid school en ouder
We vinden het belangrijk om om half 9 te weten of alle kinderen op school zijn. Een ziekmelding of afmelding kunt u
doen via SchouderCom. U kunt ook even bellen naar de school, we zijn op dit moment de bereikbaarheid aan het
onderzoeken omdat we wisselend bereikbaar zijn. Als de school niet bereikbaar is en er is spoed bij kunt u altijd het
mobiele nummer van Suzan bellen: 0611864024.
Als we uw kind missen om half 9 en we hebben niks vernomen, nemen wij altijd voor 8.45 uur contact met u op.
Na schooltijd zijn wij als school nog een kwartier lang verantwoordelijk voor uw kind. Wij hebben dan ook de regel dat
de kinderen t/m groep 4 niet alleen naar huis mogen lopen.
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Terugblikken
Studiedag 5 oktober
Op dinsdag 5 oktober waren de kinderen vrij en hadden wij als team een studiedag van Stichting Trinamiek. Deze dag
stond in het teken van leren van en met elkaar. In de ochtend hebben we een inspirerende spreker gehoord.
In de middag zijn we met het eigen team verder gegaan met de speerpunten van onze schoolontwikkeling. Zo zijn we
bezig met nieuwe rapporten en oriënteren we ons op een nieuwe methode voor technisch en begrijpend lezen.
Het was een zeer leerzame dag!

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is inmiddels afgesloten. We hebben ook een voorleeswedstrijd gehouden. Wat een kanjers hebben wij
op school! Alle deelnemers hebben het fantastisch gedaan. Ze hebben dan ook allen een certificaat en een medaille
ontvangen. Jette (groep 8) heeft gewonnen en heeft de beker in ontvangst genomen, Jette gefeliciteerd!

MediaMasters
Vorige week heeft groep 7/8 meegedaan aan MediaMasters. MediaMasters is een spannende
serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Door het spelen van de game
bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid
en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen.

Wat was dat een spannend avontuur! Wij zijn uiteindelijk met de kinderen op plaats 1086 van
de 8100 beland.

Ontbijten bij de burgemeester
Op 17 november had groep 5/6 de eer om met Laurens de Graaf (Burgemeester van Lopik) te ontbijten. Zij hebben
met elkaar een gezond ontbijt genuttigd. Na het ontbijt hebben de kinderen verschillende vragen aan de
burgemeester mogen stellen. Zij hebben bijvoorbeeld antwoord gekregen op de vraag: waarom hij burgemeester
wilde worden en Hoe je burgemeester wordt. De leerlingen hebben het ontbijt afgesloten met het lied ‘compliment’.

Certificaat gezonde school
Trotse en blije gezichten want op basisschool Gerardus Majella
in Cabauw reikte wethouder Gerrit Spelt onlangs het
certificaat 'Gezonde School op gebied van welzijn' uit. We zijn
de eerste school in de gemeente Lopik die dit heeft mogen
ontvangen!
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De Vreedzame School
Onze school werkt met de methode van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief
sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders/verzorgers en wij als leerkrachten
hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij
waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar onder andere ook sociale vaardigheden. Onze
school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Ook leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Alle groepen van de school hebben de lessen uit Blok1 afgerond. Dit blok had als thema; Wij horen bij elkaar! Tijdens
dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels
maken leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk
houden van de klas.

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en
afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kunt zo goed
helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een
‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend
gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respecteert.

Wat leren de kinderen van deze lessen?
De kinderen leren/ ontwikkelen;
*Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
-Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen anderen.
-Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.

*Herkennen van gevoelens.
*Omgaan met gevoelens.
*Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
*Conflicten oplossen door win-win situaties.
*Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
*Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Nieuwe mediatoren op onze school
Eén van de belangrijke onderdelen van de methode De Vreedzame School is de deelname van de mediatoren.
Mediatoren zijn kinderen uit de bovenbouw die graag anderen, in conflictsituaties, willen helpen.
Deze kinderen zijn door middel van een motivatiebrief in de klas geselecteerd.

De mediatoren hebben de mediatorentraining bij juf Peggy gevolgd waarin ze de taken van een mediator besproken
hebben en door middel van rollenspellen geoefend hebben met het stappenplan. Een mediator helpt namelijk kinderen
bij het oplossen van conflicten middels een stappenplan. Een mediator moet onder andere het volgende kunnen:
- goed en actief kunnen luisteren
- een verhaal kunnen samenvatten
- naar gevoelens vragen
- geduldig en serieus zijn
- slimme vragen kunnen bedenken
- respect tonen voor beide partijen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met en van
elkaar leren en dat geldt ook op het sociale vlak.
Elke dag hebben twee mediatoren dienst, zij
kunnen uit de klas worden gehaald om te helpen bij
het oplossen van een conflict. Dit gaat altijd in
samenspraak met de leerkrachten.De training voor
dit schooljaar is afgerond en alle mediatoren
hebben dit af kunnen sluiten met een heus
Mediatorencertificaat. Wij zijn erg trots op de
mediatoren van dit schooljaar!

Anniek- Sylvana- Norah- Thom- Nirvana-
Ellena- Lotus- Kay- Emmy- Morris
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