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Vandaag ontvangt u het eerste rapport van dit jaar. Na de drukte
van Sint toch weer spannend. We hopen dat u de rapporten ook
ziet als een moment waarop we kijken hoe het met de ontwikkeling
gaat. Begrijpelijkerwijs zal niet elk kind op hetzelfde punt staan.
Soms zal het verrassend en beter zijn dan verwacht, meestal volgens verwachting en inschatting, maar teleurstellingen of minder
dan verwachte resultaten komen ook voor. Met de leerkrachten zal
in alle gevallen gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. In enkele gevallen zal ook geconcludeerd moeten worden dat voor dit moment het maximale bereikt is.
Onze leerkrachten bundelen ook steeds vaker hun krachten. Elkaar
sterk maken en kennis delen horen daarbij. Recent is onder andere
bijgeschoold in hoogsensitiviteit, beelddenken, goed klassenmanagement en over de overgang van groep 2 naar 3.

VAN DE DIRECTEUR

Margrietstraat 2

Na het fijne Sinterklaasfeest, waarbij juffrouw Jessica met haar
neus in de taart "viel", maar alles toch goed kwam, gaan we in korte
tijd op weg naar het Kerstfeest en Nieuwjaar. Allereerst nog dank
aan Sint voor het bezoek aan school en de mooie microscopen die
we mochten ontvangen voor het in te richten TO-Doelokaal.

Bijna 2017, wij gaan ook dan weer ons best doen voor uw kinderen.

Frans van Geesink, directeur

-Dinsdag 13 december: facultatieve ouderavond
-Dinsdag 13 november 19.30 uur: info avond VWO Top IVOD
voor gr. 8 en ouders
-Donderdag 15 november 20.00 uur: MR-vergadering
-Donderdag 22 december: continurooster van 8.30 - 13.30 uur
met ‘s avonds Kerstdiner
-Vrijdag 23 december: Hele dag vrij, start kerstvakantie

Voor de agenda

OM TE ONTHOUDEN

WIJ FELICITEREN:
-Teun van Ooij (gr.4) en Julia Vriends (gr.7) op 8 december
-Liam Joosten (gr.3) op 10 december
-Kelsey van Bussel (gr.8) en Niels Kursten (gr.8) op 11 december
-Lize Welten (gr.1b) en Teun Nooijen (gr.7) op 13 december
-Han Donkers (gr.5), Giel de Wit (gr.1a) en Juf Monique (gr.7)
op 14 december
-Meike Adriaans (gr.2a), Jule van Gog (gr.2B) en
Vera van Kampen (gr.8) op 16 december
-Meneer Walter op 17 december
-Rens van Dam (gr.3) en Jarno van Gurp (gr.6) op 21 december
EEN HELE FIJNE VERJAARDAG ALLEMAAL!!

Kerst
Volleybaltoernooi

In de kerstvakantie organiseert Livoc een Volleybal Speeltuin en Smashbal voor de leerlingen van de basisscholen.
In de volleybal speeltuin maken de jongste deelnemers op een speelse wijze kennis met het volleybal spel. De volleybal speeltuin organiseren we van 10:00 tot 12:00 uur voor kinderen uit groep 1, 2 en 3.
Bij het nieuwe Smashbal ligt de focus vanaf het begin op het aanvallen, oftewel smashen. Vanwege de stoere uitstraling is Smashbal aantrekkelijk voor zowel meisjes als jongens. Smashbal wordt gespeeld van 12:00 tot 14:00
uur door kinderen uit groep 4 tot en met 8.
Zou je wel eens willen volleyballen of zit je al op volleyballen, meld je dan aan! Het toernooi wordt gehouden op
donderdag 29 december 2016 in Sporthal De Smeltkroes in Liessel.
Je hoeft niet te kunnen volleyballen als je mee wilt doen, wij zorgen er in het begin voor dat je de regels snel leert
kennen! Deelname aan het toernooi kost slechts € 1,- per deelnemer, en je kunt je individueel of per tweetal
(Smashbal) inschrijven.

Voor meer informatie kijk op www.livoc.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------Opgavestrook
School………………………………………………………………………………………………...
Speler 1……………………………………..………………….j/m....groep…………………..
Speler 2……………………………………..………………….j/m....groep…………………..
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Bezoek aan de Wieger
Het project “Voor altijd Jong” loopt bijna ten einde, nog een week en dan zitten de bezoeken aan
De Wieger erop! Alle groepen 1 t/m 4 van de scholen uit Deurne hebben een bezoek gebracht aan de
Wieger. Tijdens dit bezoek hebben de kinderen iets gemaakt wat te bewonderen zal zijn in het museum.
Deze expositie wordt feestelijk geopend op woensdag 14 december om
14.00 uur.
Ter afsluiting is er van 14 december t/m zondag 8 januari 2017 een
leerlingenexpositie in het museum te bewonderen. Loop samen met opa,
oma, papa en mama even binnen.
Deze expositie is gratis te bezoeken.

Methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’

Thema: ‘Een keuze maken’
Op school werken we met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’.
D.m.v. deze methode besteden we in elke klas aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden van kinderen. D.m.v. rollenspellen, schrijfopdrachten, praatplaten, liedjes, kringgesprekken en speelplaatsopdrachten worden de thema’s uitgediept en krijgen de kinderen kans om de geleerde vaardigheden toe te passen.
Naast deze methode hanteren we ook een aantal gedragsregels in de klassen; ze hangen op een zichtbare plek in
de klas en worden regelmatig herhaald en besproken met de kinderen.
In de maand december staat het thema: ‘Een keuze maken’ centraal. We besteden ook extra aandacht aan onze
klassenregel ’Wij tonen respect voor elkaar’. Voor de kleuters: “We zorgen goed voor elkaar, dan wordt het vast een
topjaar”.
Afwegingen maken bij een keuze, de gevolgen van een keuze, weten wat je zelf (of een ander) leuk vindt, komen
o.a. aan bod. Onze gezamenlijke activiteiten bij dit thema zijn:

Spellen in de klas m.b.t het leren maken van goed doordachte keuzes. In elke klas wordt ook het spel ’over
de streep’ gespeeld. Hierbij beschrijven de leerkrachten kort een gewetensvraag of situatie en vragen de kinderen om over ‘de streep te gaan ’als ze hiervoor kiezen. Daarna kun je met je klas over het waarom van de
gemaakte keuzes praten. Waarom is het soms moeilijk om te kiezen en wat zijn goede of minder goede keuzes- wie bepaalt dat?

Filmpjes die gaan over het leren maken van een keuze- en het respect hebben voor keuzes die niet de jouwe
zijn.
Regelmatig houden we u via ‘de Stikker’ op de hoogte van het nieuwe thema, zodat u er thuis met uw kind over in
gesprek kunt. Heeft u vragen, dan kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht.
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Beste ouders/verzorgers,
Binnenkort vieren we het kerstfeest op de school…. En het wordt natuurlijk net zo gezellig
als vorige jaren. Dit jaar houden we een kerstbuffet op donderdag 22 december.
De bedoeling is dat de kinderen samen met hun ouder(s) een gerechtje maken en dit meebrengen naar school. Hieronder zijn een paar belangrijke activiteiten en tijdstippen rondom
kerst op een rijtje gezet.
Vanaf dinsdag 13 december:
Kiezen van gerechten voor het kerstbuffet: in de groepen worden gerechtjes, die de
kinderen lekker vinden, op papieren kerstballen geschreven. Deze kerstballen hangen op de
deuren van de groepen. Ouders en kind kiezen één kerstbal uit de klas van hun kind ( groep
1 tot en met 5). Dit kan na school om 12 uur of om kwart over 3. Vanaf groep 6 nemen de
kinderen een zelfgekozen kerstbal mee naar huis. Op de kerstballen staan ook aantallen
geschreven. Wilt u zich hier alstublieft aan houden
Woensdag 21 december:
De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 brengen een bord, beker en bestek ( voorzien
van naam) mee naar school, in een plastic tasje.
Donderdag 22 december:
kerstviering en kerstbuffet: Deze dag hebben we een continurooster van 8:30 uur tot
13:30 uur. Tijdens dit continurooster hebben we een kerstviering in de aula met alle kinderen
van de school. Om 13:30 zijn de kinderen uit. We verwachten de kinderen met hun zelfgemaakte hapjes om 17:30 uur op school. Vanaf 17:15 uur mogen de warme gerechten al ge
bracht worden. Er is op school helaas geen mogelijkheid tot het opwarmen van gerechten.
Het kerstdiner start om 17:30 uur en om 19:00 uur gaan we van tafel. Vanaf 19:00 uur gaan
de deuren van de school weer open en mogen de kinderen weer opgehaald worden in de
klas. Mag uw kind alleen naar huis, geef dit dan vooraf even bij de leerkracht aan via de mail
of mondeling.
Na afloop van het Kerstdiner start de Kerstvakantie!

Groetjes van team basisschool Zeilberg
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