Jarigen
4 februari
8 februari
10 februari
13 februari
14 februari
15 februari

1e schoolcommissievergadering
rapportfolio
en wo.15 feb. 10 min.-gesprekken
theaterbezoek gr. 7/8
t.m vr.24 feb. voorjaarsvakantie
eerste schooldag na voorjaarsvakantie

Daniël Oosterhof
Jaap Meinsma
Jildou Twijnstra
Anna de Jong
Janneke van der Meulen
Partrick Stelwagen

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 6
6 t/m 10 februari 2017
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Week 7: 13 t/m 17 februari 2017
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10
We

‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod van ‘Goed gedaan’ zal in week 6
en/of 7 gaan over ‘Allemaal anders’. Om rekening te kunnen
houden met anderen, moet een kind zich leren verplaatsen in een
ander. Wat denkt, voelt en wil de ander? Een 4-jarige ziet alles
nog vanuit eigen perspectief. Een kind van zes begrijpt al wel dat
anderen anders kunnen denken en voelen dan hijzelf. Maar hij kan
nog niet goed inschatten wát de ander zal denken of voelen en
waarom. Vanaf ongeveer acht jaar ontwikkelt een kind het
vermogen zich voor te stellen wat er in een ander omgaat. Hij gaat
dan bovendien beseffen dat die ander zich dus ook in hem kan
inleven.
In deze les(sen) komen de volgende inzichten en vaardigheden
aan de orde:
Verplaatsen in anderen
-Weten dat mensen dezelfde situatie verschillend kunnen ervaren.
-Opletten of je kunt zien en/of horen wat de ander denkt, voelt en
wil.
-Je best doen om te bedenken wat de ander denkt, voelt en wil.
Rekening houden met anderen
Weten hoe je kunt reageren op emoties van klasgenoten
-aardig zijn tegen iemand die verdrietige is
-iemand die boos is even met rust laten
-iemand die bang is hulp bieden.
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Agenda
maandag 6 feb.
vrijdag 10 feb.
dinsdag 14 feb.
vrijdag 17 feb.
maandag 20 feb.
maandag 27 feb.
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Vacature Schoolcommissie
Door de nieuwe samenstelling zoals hierboven omschreven zijn
we op zoek naar een ouder die graag meewerkt en -denkt met de
schoolcommissieleden. Mocht u hiervoor belangstelling hebben
dan kunt u dit doorgeven via algemeen@votumnostrum.nl
Theaterbezoek groep 7/8
Vrijdag 17 februari gaan de kinderen van groep 7 en 8 de
theatervoorstelling ‘Onbekend Land’ van theatergroep Het Houten
Huis bezoeken. Dit stuk gaat over het overwinteren van
eenzaamheid en wordt opgevoerd in de Skâns te Gorredijk.

Onderzoek ‘gezinsrelaties na scheiding’
Universiteit Utrecht vraagt uw aandacht voor een onderzoek
‘Gezinsrelaties na Scheiding’. Mocht u hier belangstelling voor
hebben klik dan hier.
Spelenderwijs Orkest
Muziek maken is steeds vaker iets wat met anderen samen
gedaan wordt. Een leuk en relatief goedkoop aanbod voor het
leren van het bespelen van een instrument is dan Spelenderwijs
Orkest. Voor meer info klik hier.
Tosti-dag
dinsdag 7 februari
dinsdag 14 februari
dinsdag 28 februari

gr 5/6
gr 7/8
gr 1/2

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 februari
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Schoolcommissie vergadering
De eerste Schoolcommissie-vergadering zal gehouden worden op
maandag 6 februari. Na de fusie met PCBO Smallingerland e.o. is
de bestuurlijke taak van Votum Nostrum overbodig geworden. Het
bestuur is dan ook met ingang van de fusie opgeheven. Om nu
een voortzetting te geven aan de taken die nog wel uitgevoerd
dienen te worden hebben we naar voorbeeld van PCBO Sm. de
geleding ‘Schoolcommissie’ in het leven geroepen waarin de
Oudercommissie zal participeren. Deze samenstelling zal met
regelmaat bij elkaar komen waarbij we ook de MR een aantal
keren zullen uitnodiging om de communicatielijnen kort te houden.
Tevens is het efficiënt omdat de directeur op deze manier beide
geledingen tegelijk op de hoogte kan houden.

