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Wist u dat:
... we genoten hebben van het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten
... er in groep 5 t/m 8 prachtige surprises uitgepakt zijn
... alle kinderen afgelopen vrijdag gesmuld hebben van het Kerstontbijt
... we iedereen bedanken voor de grote inzet om dit alles mogelijk te maken
... wij hopen maandag 10 januari de kinderen weer te mogen verwelkomen!
Welkom
Deze maand komt Noah Boskamp in groep 1 van juf Sandra en juf Fleur. Veel plezier op ’t Diekske!
Jarig
Op 9 januari is juf Fleur jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Maatregelen coronavirus
We hadden de week voor Kerst graag anders ingevuld. Toch hebben we geprobeerd er vrijdag een
sfeervolle dag van te maken. We denken dat we hierin geslaagd zijn!
Op 3 januari neemt het kabinet een besluit over het onderwijs vanaf 10 januari. Mochten de scholen
dicht blijven, zullen we noodopvang blijven bieden én starten met lesgeven op afstand. De
voorbereidingen hiervoor worden deze week door het team gemaakt. Gelukkig beginnen we niet
helemaal blanco, maar kunnen we doorgaan op positieve ervaringen uit de vorige lockdownperiode.
Concreet betekent dit het volgende:








Alle lesmaterialen en inlogcodes die nodig zijn om thuis de lessen te kunnen volgen, kunnen
de kinderen maandag 10 januari tussen 9.00 en 11.00 uur op school halen.
Mocht u thuis behoefte hebben aan een extra laptop voor uw kind, kunt u dit kenbaar maken
door uiterlijk donderdag 6 januari 12.00 uur (via het ouderportaal) een bericht te sturen naar
Marcella van Wanroij. Wij zorgen er dan voor dat deze maandagochtend klaar ligt.
Maandagmiddag 10 januari vindt tussen 13.00 en 14.00 uur het eerste contactmoment
plaats via Microsoft Teams. Zo weten we zeker dat iedereen in kan loggen en kunnen we
elkaar na de vakantie weer even zien.
Vanaf dinsdag 11 januari wordt er voor groep 1 t/m 8 dagelijks (in de ochtend) instructie
gegeven.
Indien u gebruik wilt maken van de noodopvang kunt u dit tot donderdag 6 januari 12.00 uur
aangeven door (via het ouderportaal) een bericht te sturen naar Christianne Jacobs. Wij
vragen u om de beroepen van beide ouders, namen van de kinderen en de groepen in de
aanmelding te vermelden.

In de week van 3 januari ontvangt u meer informatie.

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 wil.
stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Thema post
Groep 3/4 heeft de afgelopen periode gewerkt aan het thema post. In de gang hebben we samen
met de kinderen een postkantoor gebouwd waarin we van alles verkochten.
Toen sint in het land kwam, gingen niet de postbodes maar de pieten post en pakketjes bezorgen. En
met Kerst de kerstman natuurlijk.
Omdat er veel ouderen eenzaam zijn hebben we met de klas meegedaan aan de kerstkaartenactie en
ouderen een kerstgroet gestuurd. En natuurlijk hebben we ook zelf een brief geschreven. Naar wie
mochten de kinderen zelf weten. De postzegels kochten we bij het PostNL punt in Afferden en daar
konden we meteen van alles vragen over de pakketdienst. Natuurlijk hebben we uiteindelijk alle
brieven op de post gedaan.
En het allerleukste: We hebben ook al wat post terug gekregen!

Namens het team van ’t Diekske nogmaals fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2022 gewenst.

Hopelijk
zien we elkaar weer op maandag 10 januari!

