Jarigen
15 mei
17 mei
23 mei

en 26 mei vrij ivm hemelvaartsdag
GGD-controle groep 2

Teun Lode
Sanne Reinders
Wisse Talsma

Alvast van harte gefeliciteerd!!
Rooster kind op maandag
Week 20: 15 t/m 19 mei 2017
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17
Week 21: 22 t/m 26 mei 2017
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod van ‘Goed gedaan’ zal in week
20/21 gaan over ‘Vrienden?’. Vriendschappen tussen kleuters zijn
meestal nog vluchtig, maar vanaf het zesde jaar worden relaties
met leeftijdsgenootjes belangrijker en hechter. Kinderen maken
vaker en gemakkelijker ruzie met hun vrienden dan volwassenen.
Van ruzie maken, en die sámen oplossen, leren kinderen veel,
o.a.; emoties uiten, zelfbeheersing, opkomen voor jezelf,
verplaatsen in de ander en onderhandelen. Daarom is het goed
ruziënde kinderen die aan elkaar ‘gewaagd zijn’, zelf een oplossing
te laten bedenken. We gaan werken aan de volgenden inzichten
en vaardigheden:
Verplaatsen in anderen
Goed kijken en goed luisteren: Opletten of je kunt
zien/horen wat de ander denkt, voelt of wil
Je best doen om te bedenken wat de ander denkt, voelt en
wil (wat wil hij meestal of wat zou ik doen als ik hem was)
Samen spelen en werken
Ruzie oplossen: weten dat ruzie ontstaat omdat je allebei
iets anders denkt, voelt of wilt.
Weten dat je ruzie op kunt lossen door: rustig te worden,
goed naar elkaar luisteren, samen een oplossing
bedenken. Maar ook weten dat een vriend ook wel eens
alleen of met een ander wil zijn/spelen.
Weerbaarheid (dit onderdeel komt vanaf gr 5 extra aan bod)
Opkomen voor jezelf: Ook tegen een vriend ‘nee’ zeggen
als je echt iets niet wilt. Zeg duidelijke ‘nee’ en leg
vriendelijk uit waarom je niet dit niet wilt.
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Workshops 2e ronde
Wegens groot succes willen we voor de groepen 5 t/m 8 weer
workshops gaan organiseren op de vrijdagmiddag. Zes middagen
van 13:00 tot 14:15 u. kunnen de kinderen meedoen aan
verschillende onderdelen. Deze ronde start op vrijdag 2 juni en de
laatste keer is dan op 7 juli. Het kunnen rondes zijn van 3 x 2
lessen of 2 x 3 lessen. Hiervoor zijn we op zoek naar
(groot)ouders, ooms/ tantes of bekenden die hier invulling aan
willen geven. Aanmelding/tips/vragen kunt u terecht bij juf
Greethilda ghj.velde@pcbosmallingerland.nl
GGD-controle groep 2
De ouders van groep 2 krijgen deze week de uitnodiging voor de
jaarlijkse controle door de schoolarts vanuit GGD. Dit jaar staat
deze gepland op dinsdag 30 mei. Tijden staan vermeld op uw
uitnodiging.
Leden Ver. Chr. onderwijs te Wijnjewoude-Hemrik
Binnenkort zullen alle leden van de voormalige Ver. Chr.
Onderwijs te Wijnjewoude-Hemrik bericht krijgen met de vraag om
CBS Votum Nostrum te blijven steunen als lid van Vereniging chr.
onderwijs PCBO Smallingerland e.o.
De fusie die met instemming van alle leden tot stand is gekomen
heeft als gevolg dat onze vereniging is opgegaan in de nieuwe
vereniging. Ook leden die geen kinderen meer op school hebben
zijn welkom om zich als lid aan te melden.
Wel is het zo dat de leden met kinderen op school automatisch als
lid uitgeschreven worden nadat hun jongste kind de school verlaat.
Avond4-daagse
De vierdaagse wandeltocht in Bakkeveen zal starten op woensdag
7 juni. De laatste dag is zaterdag 10 juni. Over een paar weken
krijgt uw kind de formulieren mee voor inschrijving.
Tosti-dag
dinsdag 16 mei
dinsdag 23 mei
dinsdag 30 mei

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

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25 mei
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De fantastische meneer Vos
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen van groep 5/6 naar de
muzikale en humoristische bewerking geweest van het boek
‘Fantastische Meneer Vos’ van Roald Dahl. Voor zowel de
kinderen als de ouders was het een geweldige voorstelling.
Ouders bedankt! Fijn dat jullie tijd vrij hebben gemaakt voor hulp
bij het vervoer.
Altijd weer leuk maar
ook leerzaam om een
dergelijk theaterstuk
mee te mogen maken.

