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Voor u ligt alweer de 2e nieuwsbrief van dit schooljaar. De donkere en zeker ook gezellige
tijd breekt aan. De komende weken mogen we Sinterklaas ontvangen en zal ook het
kerstdiner weer plaatsvinden op school. De kinderen zijn al volop bezig met de
voorbereidingen voor de feestdagen. Bovendien leest u in deze nieuwsbrief iets over onze
nieuwe leerlingenraad, want ook de leerlingen hebben een belangrijke stem in onze
school. We sluiten de nieuwsbrief af met 2 mededelingen van huishoudelijke aard: de
ingang van de Johannesschool en onze omgang met zieke leerkrachten.
Voor nu: veel leesplezier!
Lotte Hidding & Erwin Bolt

Nieuws uit de onderbouw
Thema Feest
In de onderbouw hebben we afgelopen week het thema herfst
afgesloten en zijn we in onze kleutergroepen voortvarend aan de slag
gegaan met het thema feest. Het eerste feest dat aan de orde is, is
natuurlijk Sinterklaas. De kinderen zijn al druk bezig geweest met
het maken van hun sint mutsen en er worden verschillende hoeken
aangepast in de groepen. Zo worden er speciale bouw opdrachten
gegeven in de grote bouwhoek op de gang en de verschillende
huishoeken in de klas worden bijvoorbeeld omgetoverd tot
pakjesboot 12. Ook zijn de kinderen al druk doende om hun
verlanglijstjes te maken in onze taalhoeken. Verder zullen de letters
“S” (van sint) en “P” (van piet) centraal staan. Kortom: laat de
feestmaand maar komen!

Nieuws uit de bovenbouw
Workshops
Afgelopen week had de midden- en bovenbouw de
workshops. De kinderen hebben meegedaan aan leuke
en leerzame activiteiten. In de groepen 8 hebben ze bij
juf Jane 3D insecten gemaakt en bij juf Nermin zijn de
kinderen bezig geweest met techniek om een stevig
bouwwerk te maken.
Ik was verbaasd hoe geconcentreerd de kinderen bezig
waren. De resultaten waren geweldig!

Leerlingenraad
De leerlingenraad op onze school denkt en praat mee over verbeteringen en haalt ideeёn op bij
leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat leidt tot mooie discussies met de directeur en het
afwegen van voor- en nadelen bij een idee. Mocht je een goed idee hebben vul dan het voorstel
briefje in en doe het in de ideeёnbus in de hal. Dit jaar hebben de volgende leerlingen zitting in
de leerlingenraad: Romaissa Tenzali Groep 5, Zuhra Naseri 5/6, Walid Andichi groep 6, Aysun
Atanasova groep 7A,Maryam El Makhloufi groep 7B, Imane Bouabgha 8A, Ibrahim Al Barbarawi
groep 8B.

Muziekonderwijs Aslan
Door Aslan wordt er in 2019 een naschools muziekaanbod gedaan in de school Het Bovenland,
Akersluis 1. Het gaat over muziek en dans voor kleuters en piano en gitaar les voor de groepen 3
– 8. Er zijn kosten verbonden aan deze lessen, maar als u een stadspas heeft dan worden de
kosten gedragen door het Jongeren Cultuur Fonds.Een flyer met verdere gegevens is af te halen
bij meester Theo, groep 6/7

De Vreedzame school
Er wordt hard gewerkt aan het opleiden van mediatoren. Nog 1
training en daarna kunnen de diploma’s worden uitgereikt. We
verwachten dat aan het eind van de maand de mediatoren tijdens de
pauze weer actief zijn.
Voor wie het gemist heeft, 5 november is het 3e blok van De
Vreedzame School van start gegaan. Binnenkort worden de
kletskaarten en nieuwsbrief van De Vreedzame School verspreid.
Ingang Johannesschool is géén ingang of uitgang voor OBS De Globe
We merken dat de ingang van de Johannesschool regelmatig wordt gebruikt door onze kinderen
en ouders. Dit is echter NIET de bedoeling. Alle ouders en kinderen van onze school moeten ook
de ingang gebruiken van onze school. Dus ook voor de ouders van de groepen 8 of bijvoorbeeld
naschoolse activiteiten in de gymzaal, moeten via de ingang van de Globe het gebouw binnen. U
kunt dan via de loopbrug naar de overkant als dat nodig is. De Johannes heeft namelijk veel
overlast van ‘onbekende’ gebruikers.
Zieke leerkrachten?!
Het is helaas ook de tijd dat we meer snotteren en een
leerkracht zich wel eens ziek moet melden. We hebben als
team afgesproken dat we zoveel mogelijk samen
opvangen, omdat we lang niet altijd invallers kunnen
vinden. Dit betekent dat we wel eens een leerkracht (die
niet ziek is) voor een andere groep zetten van een
leerkracht die al een paar dagen ziek is. Dan is niet één
groep een paar dagen verdeeld, maar verdelen we de
lasten met de hele school. Zo proberen we álle kinderen zo veel en zo goed mogelijk onderwijs te
geven.
Belangrijke data
5 dec
19 dec
21 dec
24 dec-6 jan
14 jan
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Sinterklaasfeest op school: lln zijn
om 12 uur vrij
Kerstdiner op school
lln om 12 uur vrij
kerstvakantie
Leerkrachten studiedag: lln hele
dag vrij

