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activiteit
Voorlichting VO
Creamiddag

Workshop voor ouders:
surprises maken

De Vreedzame School
Wij zijn alweer bij blok 3 van de Vreedzame school.
“Wij hebben oor voor elkaar”. In dit blok
stimuleren we de kinderen om ‘oor voor
elkaar’ te hebben.
De lessen gaan over communicatie, over
‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten
tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht
luisteren is. In tweetallen oefenen de
kinderen om naar elkaar te luisteren. De
een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken,
actieve lichaamshouding en herhalen wat
de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te
verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk
is om goed naar elkaar te luisteren en
duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en
conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien
dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar de-

zelfde dingen kunnen kijken. We spreken
dan over het hebben van verschillende
‘gezichtspunten’. We kijken soms anders
tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het
om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar
bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’.
Wilt u meer weten over De Vreedzame
School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl , of langskomen op school.

Workshop ouders BB:
hoe help ik met surprise?

In deze workshop maken ouders op een
praktische manier kennis met wat een
surprise is en hoe je er eenvoudig één
met je kind kunt maken. Deze workshop
is bedoeld voor ouders van groep 5 t/m 8
Wanneer: 26 november
Waar: ouderkamer
Door: Fadoua Zaitar

GRATIS Sport- en spelactiviteiten:

Juf is heel blij met de mooie tekeningen,
de bloemen en cadeautjes.

Zuidoost organiseert elke woensdagmiddag, voor alle kinderen uit de buurt
gratis sport– en spelactiviteiten.

Dank jullie wel lieve kinderen.

Tijdstip: 14.00 uur tot 16.00 uur voor
kinderen tussen de 4-14 jaar.
Waar: In de gymzaal van De Blauwe lijn
(Kortvoort 69).
Kosten: Gratis
Als je meer wilt weten kijk dan op:
http://www.zuidoost.amsterdam.nl/sport
/sportbuurtwerk/sportbuurtwerkzuidoos
t
Er zijn verschillende activiteiten te doen:
balspellen, badminton, tik- en renspelletjes spelen en nog veel meer!

Dus kom op woensdag naar de gymzaal!

Studiedag van het team
Vorige week maandag heeft het team een
studiedag gehad. Naast alle inhoudelijke
punten stond er ook een workshop op het
programma over feedback geven.
We hebben weer veel zeer leerzame dag!

10 oktober was wel een heel spannende
morgen voor de kinderen van juf Fenny en
meester Imro. Medewerkers van de
K.L.M. kwamen in het kader van de kinderboekenweek en de dag van de duurzaamheid een verhaal over Finny voorlezen. De strekking van het verhaal was dat
wij goed voor de aarde en onszelf moeten
zorgen.
Juf Fenny en meester Imro waren supertrots op de kinderen omdat ze heel erg
goede antwoorden gaven.
“Wij kunnen samen spelen en delen.”
“Wij zorgen voor elkaar.”
“Wij gooien onze papiertjes wel weg.”

Waar is het feessie?
Hier is het feessie.
Vrijdagmiddag 24 oktober hebben de kinderen van juf Fenny en meester Imro een
hele leuke middag gehad.
We hebben de verjaardag van juf Fenny
gevierd. We hebben gezongen, gedanst en
o.a. een heerlijke, gezonde fruitsalade
gegeten.

Ouders gezocht voor het maken van verteltassen
Elke dinsdagochtend wordt er in de ouderkamer door ouders hard gewerkt aan
het maken van prachtige verteltassen.
Wie komt er mee helpen? Er zijn nog veel
meer ouders nodig! Bij deze nieuwsbrief
is een aparte brief waar alles wordt uitgelegd. U kunt
daar aangeven welke talent u kunt inzetten voor de Verteltassen en dit graag
weer inleveren bij de leerkracht.
We hebben uw hulp nodig !
Schaatsen in groep 6.

Sinds twee weken gaat groep 6 elke week
met de bus naar de Jaap Edenbaan. Hier
krijgen ze elke week schaatsles. In verschillende groepjes leren de kinderen hoe
ze moeten schaatsen, glijden, vallen en
snel weer opstaan. Hieronder een aantal
foto’s van een sportieve groep 6 in actie
op de schaatsbaan.

