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Belangrijke data
Dag
Di

Datum
15-12

Activiteit
grp 5 geen zwemmen

woe
Do

16-12
17-12

Vrij

18-12

Ma
Di
Do

21-12-15 t/m
03-01-16
04-01
05-01
07-01

Kerststukjes maken
8.30 - 11.00 in ouderkamer
koffieochtend in kerstsfeer
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
17.30 – 18.30 Kerstdiner
om 12.00 uur zijn de
leerlingen vrij
Kerstvakantie

Ma

11-01

School begint weer
grp 5 Zwemmen
8.30 uur in de ouderkamer
VVE themabijeenkomst
sprookjes
Grp 5 t/m 8 leerorkest
Studiedag, leerlingen zijn vrij

Dat mensen op verschillende
manieren naar dingen kijken. We
noemen dit het hebben van
verschillende gezichtspunten.
Dat komt omdat we verschillende
ervaringen, verschillende gevoelens
hebben en uit verschillende gezinnen
komen. Verschillende gezichtspunten
kunnen soms conflicten veroorzaken.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te
koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:

gemeen terugdoen

de ander z’n zin geven, je
terugtrekken,

weten wat je wilt, rekening houden
met wat jezelf wilt en wat de ander
wilt.
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de
grootste kans op een positieve oplossing

De Vreedzame School
Blok 4: We hebben hart
voor elkaar

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar”
hebben de kinderen geleerd:


Dat het belangrijk is om duidelijk te
zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt
onnodige conflicten



Goed naar elkaar te luisteren en
samen te vatten. Je laat dan zien of
je de ander goed begrepen hebt.



Wij starten met de lessen uit:

Blok 4: We hebben hart voor elkaar:
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen
en ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
Het herkennen en benoemen van
gevoelens
Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen
verschillende gevoelens kunnen oproepen
Elkaar vertellen over hoe je je voelt en
kunnen zien hoe anderen zich voelen.
Het mogen hebben van gevoelens als
boosheid of angst; het gaat erom hoe je
ermee omgaat.
Het nadenken waar je boos van wordt en
welk gedrag je dan vertoont.
Eerst afkoelen als je boos bent, anders
kan je niet nadenken over een oplossing.
Het nadenken over buitensluiten als vorm
van pesten en wat dat met je doet
Het nadenken wat je kan doen als
iemand zich in de groep niet prettig voelt
- Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
- Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
- Het samen bedenken en verzorgen van
een les die iedereen leuk vindt

We hebben een spaarsysteem voor de
ouderbijdrage en het schoolreisgeld.
U kunt de schoolbijdrage contant betalen bij de
administratie of bij de directie. U krijgt dan een
kwitantie die u goed moet bewaren, want dit is het
bewijs dat u betaald heeft.
Als u het gemakkelijker vindt om het geld over te
maken, kan dat op
banknummer NL 36 INGB 000 797 6943 t.n.v.
Bijlmerdrie.
Het is belangrijk dat u dan de naam van uw
kind(eren), de groep(en) en “schoolbijdrage”
vermeldt.

Ouderbijdrage
Helaas hebben heel veel ouders nog niet voldaan
aan onze oproep om de ouderbijdrage te voldoen.
We zijn al druk bezig om een leuk schoolreisje te
plannen maar we moeten natuurlijk wel weten
hoeveel kinderen er mee gaan! Hieronder treft u
nog even de informatie aan voor de betaling.
De ouderbijdrage is vrijwillig en we besteden deze
onder andere aan de buskaart voor het
bibliotheekbezoek, sinterklaasviering (wat te
eten en te drinken, een cadeautje enz.),
kerstviering, Artisbezoek, afscheidscadeau voor
schoolverlaters, bloemetje voor de kinderen die
een zwemdiploma halen en extra bus kosten bij
een excursie.
Ouderbijdrage
Schoolreis gr 1 t/m 8

€ 20 per kind
€ 30 per kind

Als de ouderbijdrage of het schoolreisgeld niet
betaald is, kan uw kind niet deelnemen aan de
geplande activiteit. Uw kind wordt dan op school
opgevangen.

Droomkoffer is ontstaan dankzij de
indringende en persoonlijke verhalen van de
jonge dansers Chantal de Boer, Valery
Bouwknegt, Zoë Greten, Ole Hansen, Sietse
Hoevink, Leslie de Koning, Noa Meijer, Flavio
Monteiro en Janneke Muller. Het verhaal is
een mix van waargebeurde feiten en fantasie.

We volgen in het boek de hoofdpersoon Boaz.
Zijn zoektocht naar zichzelf: hoe kun je je als
dansliefhebber staande houden als alle
jongens voetballen in de woonplaats waar je
opgroeit? Zijn ontwikkeling en ontdekking van
zijn talent komen aan bod. De overstap van
een dansschool in zijn woonplaats naar een
dansschool in Amsterdam. Maar is hij als
danser wel goed genoeg? Daarbij komt nog
dat Boaz oudere broer Levi bezig is met foute
dingen en hem medeplichtig maakt. Alles
komt in een stroomversnelling als Boaz
deelneemt aan het tv-programma Star Moves
…

Ben je al nieuwsgierig geworden……
Charlotte Doornhein , de schrijfster van dit
boek komt volgende maand bij ons
voorlezen uit haar spannende boek.

Donderdag 17 december 2015;
8:30 - 11 uur in de Ouderkamer
Bijlmerdrie:

Koffieochtend in Kerstsfeer
Op deze ochtend worden ouders van het
Verteltassenteam, ouders van de voorschool en
alle ouders van de school uitgenodigd om in
kerstsfeer van een drankje en een hapje te komen
genieten in de Ouderkamer. Ouders mogen ook uit
hun eigen cultuur wat lekkers mee nemen.

Donderdag 7 januari 2016, om 8:30 uur in
de Ouderkamer Bijlmerdrie :

VVE themabijeenkomst Sprookjes
In de bijeenkomst krijgen ouders informatie over
het thema Sprookjes. Ouders horen wat de
kinderen in de klas doen en krijgen activiteiten
aangereikt in het themaboekje die zij met hun
kinderen thuis kunnen doen.

KERSTDINER
Donderdag 17 december 17.30 – 18.30 uur.
Nog even en de kerstvakantie begint alweer. Maar
niet voordat we met alle kinderen op school
hebben gegeten tijdens ons kerstdiner.
Voor dit diner vragen we aan alle kinderen en
ouders om iets lekkers thuis te bereiden. U kunt dit
gerecht opschrijven op het formulier dat bij de
deuren van de klassen hangt. Heeft u meerdere
kinderen op school, schrijf dan a.u.b. bij alle
klassen iets op. Dit mag uiteraard steeds hetzelfde
gerecht zijn, zodat u porties kunt maken. Het is
niet noodzakelijk om voor heel de groep iets
lekkers klaar te maken, voor 5 personen is meer
dan genoeg. Wilt u de gerechten warm meenemen
naar school? We kunnen namelijk niet voor alle
klassen van alles nog opwarmen in onze keuken.
De kinderen hebben voor het diner nodig: een
bord, een kom, een beker en bestek.
Wilt u ervoor zorgen dat dit in een plastic zak
meegenomen wordt? We willen de zakken uiterlijk
woensdag 16 december ontvangen. Eerder
afgeven mag uiteraard ook. Wilt u de naam van uw
kind op de tas schrijven of plakken?
Graag ook even de namen op de schalen van de
gerechten, het servies en het bestek doen. Er blijft
vaak van alles over na het diner. We willen graag
dat alles weer netjes mee naar huis kan met u.
Donderdag 17 december tussen 17:15 en 17:30 uur
is er een inloop. Het diner start om 17:30 en duurt
tot 18:30 uur.
U wordt verzocht de klas te verlaten in dat uur.
Uiteraard bent u dan van harte welkom in de
ouderkamer voor een hapje en een drankje.

Creamiddag Kerst
Afgelopen vrijdag hadden we weer een
creamiddag. Deze keer was het thema: Kerst! Er
zijn verschillende kerstknutsels gemaakt die weer
in de school te bewonderen zijn. Wat hebben de
kinderen hard gewerkt en wat was het gezellig!

