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Wist u dat…...
……. in januari weer alle infodagen en open dagen voor het voortgezet onderwijs plaatsvinden voor
ouders en leerlingen van groep 7/8.
…….. er op maandag na de vakantie weer een luizencontrole plaatsvindt.
…… we op 17 januari starten met de 2e ronde van de talentenmiddagen.
Welkom
Na de vakantie komt Brandi van de Broek bij meester Joep in groep 6. Brandi komt van de
Catharineschool in Wellerlooi en is onlangs verhuisd naar Afferden.
Jarig
Deze maand (9 januari) is juffrouw Fleur jarig. Gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag gewenst!
Afferden samen beter
Het is een traditie in Afferden dat de kinderen op nieuwjaarsdag om 10 uur bij elkaar komen in de
kerk en van daaruit langs de deuren gaan om snoepjes op te halen. Afferden samen beter roept
iedereen op om deze traditie in stand te houden, die voor de kinderen, maar ook voor de
volwassenen een hele mooie start is van het nieuwe jaar. De kinderen komen langs de deur en
wensen iedereen een ZALIG NIEUWJAAR (zalig nej joar), waarna ze een snoepje krijgen.
De gedachte achter de nieuwjaarswens is dat alle kinderen getrakteerd worden én dat iedereen uit
kan delen, ook al is het maar een klein snoepje. Kortom, we hopen dat deze mooie traditie in stand
gehouden wordt, maar zoals met het hele dorpsgebeuren zullen we dit met z’n allen moeten doen.
Meeloopdag Elzendaalcollege Boxmeer
Groep 8 ging op 27 november naar EC Boxmeer.
Daar werd je door eersteklassers opgehaald en toen kreeg je een cijfer zoals 08 of 05. Dat was je
groepsnummer. Als je compleet was ging je naar een les bijvoorbeeld: Anglia, Gymnastiek,
Geschiedenis en nog meer. De bel was veel anders dan die van de basisschool, ook de middelbare
school was veel groter en drukker. Na een paar lessen had je pauze daar kreeg je een beker drinken
(cola, sinas of water). Als de bel ging liep je met je begeleiders terug naar de les. Het was een
leerzame meeloopdag op EC Boxmeer.
Renske Roosengarten, Evi Kleintjens, groep 8

Pietenmiddag
Dinsdag 26 november was het pietenmiddag. Wij, groep 8, waren verkleed als pieten. We hadden
ons goed voorbereid op de dag. Rond 11 uur gingen de eersten al schminken en de spellen
klaarzetten. Rond 12 uur was alles klaargezet en moesten we bij de grote deur wachten totdat we
mochten rennen. Het was heel spannend. We gaven high fives en deden rare dingen; een groepje
ging bijv. bokspringen. Uiteindelijk toen we binnen waren ging je met je tweetal naar je spel. Deze
spellen waren er: apenkooien, bingo, disco, pakjes verstoppen en gooien, Spaanse blubber, quiz,
trefbal en twee parcours. Bij een paar spellen was het heel druk en bij een paar spellen rustig.
Iedereen kreeg een kaart waarmee je een spekje en een beker drinken kon halen. Het was een
geweldige dag
Esmee en Jasmijn, groep 8
Volleybaltoernooi groep 7/8
Eerst hadden we een paar trainingen om te leren volleyen. Evi en Evi hadden nog een les volleybal
gegeven om de opslag beter te oefenen.
Daarna hebben we een volleybal toernooi gehad.
Er waren 6 teams: Team a, b, c, d, e, en f. Er werd 4 tegen 4 gespeeld en elke wedstrijd duurde 8
minuten.
Op 13 december was de finale. In de finale moest team A tegen team F. Het werd 18-11.
Team A: Jesse, Dylano, Puk, Evi K en Suus hebben gewonnen!!!
Evi Kleintjens, Suus Arts, groep 8

Verslag Elzendaalcollege Gennep
Op woensdag 20 november zijn we met groep 8 naar de meeloopdag van het EC in Gennep geweest.
Iedereen was opgedeeld in groepjes zodat je met kinderen van andere scholen in een groep zat. We
hadden 5 lessen van 20 minuten en 1 les van 30 minuten. We moesten direct na binnenkomst naar
het eerste lokaal. We hadden de volgende lessen; Techniek, Natuurkunde en Biologie. Daarna
hadden we nog een 7ᵉ ronde. Dat was met alle leerlingen van de eigen klas en de meester.
Wij vonden het een mooie dag!
Chiel Drissen, Stef Giepmans, groep 8

Talentenmiddagen
De eerste ronde talentenmiddagen hebben we vrijdagmiddag 13 december afgesloten met een
presentatie. Fijn dat we die middag zoveel ouders en grootouders mochten verwelkomen in de
school! Dank voor uw belangstelling en enthousiaste reacties.
Vrijdag 17 januari starten we met de tweede ronde. Hierbij werken we vier weken lang, op
vrijdagmiddag, aan een thema. Deze keer zal ook groep 1-2 deelnemen aan de talentenmiddagen.
Uiteraard met activiteiten welke aansluiten bij de interesse van de kinderen. Na de kerstvakantie
worden de verschillende workshops aan de kinderen gepresenteerd, waarna zij (op eigen interesse)
in mogen schrijven. Het belooft weer een gevarieerd programma te worden.
Onderwijsstaking
Wellicht heeft u via de media al vernomen dat er in het nieuwe jaar wederom
een onderwijsstaking aan zit te komen. Enkele onderwijsbonden hebben hun
leden opgeroepen tot een tweedaagse staking op donderdag 30 en vrijdag 31
januari 2020. Inzet van de actie wordt het verkrijgen van structureel extra geld voor het onderwijs.
Op de scholen van Lijn 83 wordt momenteel geïnventariseerd welke collega’s voornemens zijn te
staken. Na de kerstvakantie zullen wij u over de staking en de invulling op onze school berichten.

Vreedzame School
De Vreedzame School: Blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’
Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief
klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen
zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan
met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te
lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de
kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze
gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde
sfeer. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de
ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken
wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren
herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren
dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor
elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok
4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf
voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft
gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

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 terug doen
- 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.

Tot slot

Wij wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers :

Fijne vakantie en tot ziens in 2020!
Fi

