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Leerpunt.
Deze week besteden we aandacht aan gevoelens. Wat zijn gevoelens en hoe ga je hiermee om. Ook
leren de kinderen woorden die bij gevoelens horen. Denk hierbij aan blij, verdrietig, moe, opgewonden,
trots, verbaasd, vervelend of bezorgd (er zijn natuurlijk nog veel meer emotie woorden). Door kinderen
al deze verschillende woorden te leren kunnen ze gevoelens beter onder woorden brengen.
In de week van 14 oktober gaan de kinderen aan de slag met het leerpunt kritiek geven. Hoe vertel je
een ander op een nette manier dat je het ergens niet mee eens bent. Dit gebeurt natuurlijk regelmatig
in ons leven. Het is daarom belangrijk dat kinderen leren hoe ze dit op een nette manier tegen een
ander kunnen zeggen.

PRIMA AANPAK.
Na de herfstvakantie starten alle groepen met de PRIMA AANPAK. Dit is een preventieve aanpak ter
voorkoming van pesten. De leerlingen krijgen te maken met de verschillende rollen die er zijn als het
gaat over het onderwerp pesten. Daarnaast leren ze welke gevoelens hierbij horen. Hoe reageer je
hierop en hoe kun je er mee omgaan.
De kinderen krijgen verhalen en filmpjes aangeboden waarin voorbeeld situaties worden gegeven. De
kinderen gaan daarover met elkaar in gesprek. De meester of juf zal deze gesprekken begeleiden.
Daarnaast doen de kinderen oefeningen waarbij ze elkaar complimenten geven of waarbij ze iets leuks
over elkaar moeten zeggen.

Tijdens deze weken staat het leerpunt Pesten centraal.

Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er in de verschillende groepen activiteiten geweest. Juf Akkelien en
Juf Joke zijn met de kinderen met de trein geweest. Daarnaast zijn ze met de bus naar Oosterwolde
geweest waar ze op bezoek zijn geweest op de Kampingerhof.
De kinderen van groep 4 en 5 zijn met Juf Diana naar de bibliotheek geweest. Daar heeft juf Klaasje de
kinderen een reis door de bibliotheek laten beleven. Alle kinderen hebben dinsdag bezoek gehad van de
Histotolk. Deze heeft de kinderen meegenomen op een reis door de tijd.
Daarnaast zijn de kinderen extra voorgelezen uit boeken rondom het thema van de Kinderboekenweek:
‘Reis mee’.

Toezicht schoolplein.
‘s Morgens is er vanaf kwart over acht toezicht op het schoolplein aanwezig. Wilt u uw kind niet eerder
naar school sturen?

Traktaties.
Dit schooljaar zijn er al verschillende kinderen geweest die hebben getrakteerd. Als school geven wij de
voorkeur aan een gezonde traktatie. Ongezonde traktaties worden door de kinderen in de tas gedaan
en deze kunnen thuis opgegeten worden.

Melano heeft een mooi voorbeeld!
www.gezondtrakteren.nl

Controle fietsverlichting op de Triade.
Als je op de fiets bent, dan is het belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Vooral in de wintermaanden is
het extra belangrijk dat je fietsverlichting goed werkt! Veilig Verkeer Nederland heeft een actie voor
kinderen op de basisschool met als doel, méér fietsen met een werkende verlichting.
Op donderdag 31 oktober zal meester Klaas de fietsverlichting van de kinderen controleren. Hiervoor
gebruikt hij de checklist van Veilig Verkeer Nederland.
Kom allemaal dus op de fiets op donderdag 31 oktober!
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