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We zijn inmiddels aan de tweede reeks van
vijf lessen toegekomen. De afgelopen week
zijn we begonnen met ‘omgaan met boosheid,
ergernissen en irritatie’. Wat doe jij als je
boos of geërgerd bent? Wat kun je doen om
de boosheid/ irritatie te laten zakken? In de
onderbouw is de Kwink ‘Boos? Wat doet jij?’
In de middenbouw is de Kwink ‘Voorkom
erger’ en in de boven bouw ‘Geïrriteerd?
Weet wat je doet!’
Technieken die kinderen aangeboden krijgen
zijn bijvoorbeeld:
-

adem rustig,
bedenk of je irritatie terecht is,
ga in de schoenen van de ander staan,
formuleer een ik- boodschap: begin
met ik, zeg wat je voelt, leg uit
waarom, geef aan wat je zou willen.

De Kwinkslagen (technieken die kinderen
kunnen helpen) die bij deze Kwink horen, zijn
in de andere bijlage meegestuurd.
Opbrengst Kinderpostzegel actie

Wie is deze periode jarig?
7 december
Renske
17 december
Teun
22 december
Daan
24 december
Luïsa
28 december
Janet
2 januari
Dwayne
6 januari
Isabel
8 januari
Victor
Een gezellige dag gewenst!
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Kwink

Met dank aan Saskia du P. is de goede doelen
actie door groep 8 weer gesmeerd verlopen.
De actie heeft landelijk 7,6 miljoen euro
opgebracht. Daar hebben onze kinderen 1286
euro aan bij gedragen. De opbrengsten gaan
volledig naar een veilig thuis voor alle
kinderen in Nederland. Maar liefst 90.000
kinderen hebben te maken met geweld,
armoede of verslaving. De kwetsbare
kinderen die opgroeien in zo’n situatie
hebben uiteraard ook recht op een veilig
thuis. Hieraan heeft de Kinderpostzegelactie
een stukje bijgedragen dit jaar. Dus aan alle
kanjers van groep 8:

JULLIE ZIJN TOP!!

Jeugdfonds sport en cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren uit
gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen
doen met voetbal, muziekles, turnen,
streetdance, judo, theaterles of een andere
sportieve of creatieve activiteit. Voor die
kinderen en jongeren betaalt het Jeugdfonds
sport en cultuur de contributie / het lesgeld
en in bepaalde gevallen de benodigde
attributen. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief
(spelregels en ouderflyer) leest u hier meer
over. Voor onze school is Elsa Schepers de
intermediair waar u terecht kunt voor een
aanvraagformulier. Als u dit formulier weer bij
haar inlevert, regelt zij de verdere aanvraag.
Viering Sinterklaas
Morgen, op vrijdag 4 december, zal
Sinterklaas onze school bezoeken. Helaas
kunnen daar dit jaar geen ouders bij aanwezig
zijn. Dit betekent dat alle kinderen tussen
8.15 en 8.20 uur op het kleine plein
verzamelen. Gelieve niet via het grote plein
naar school komen i.v.m. een onderdeel van
de aankomst van de goedheiligman. We
gebruiken die ochtend tijdens het brengen het
rondje zoals we dit voor de zomervakantie
hanteerden, namelijk: naar school via
kerkpaadje en als het kind gebracht is naar
huis/fiets/auto via de Kleine Straat. Dit is
handig, omdat er veel mensen in een kort
tijdsbestek op dezelfde route lopen.
Reminder:
-

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn
gewoon om 11.45 uur vrij.
De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven
tussen de middag op school (zelf
brood mee) en zijn om 14.00 uur vrij.

Viering Kerst

Onder de huidige omstandigheden en binnen
het protocol voor basisscholen is het geplande
kerstdiner niet goed te organiseren. Om de
kinderen wel een fijne kerstviering te laten
beleven, hebben we twee kerstmiddagen als
alternatief. Op dinsdagmiddag hebben we een
muziek/knutsel/’kook’/houtbewerking en
meer workshop middag. De kinderen gaan
met alle leeftijden door elkaar in groepjes
deelnemen aan verschillende workshops.
Op donderdagmiddag hebben we bioscoop
‘De Wierde’ met twee films (zitzakken mee!).
De kinderen kunnen kiezen tussen twee films.
Voor kinderen die geen zin hebben in een film
is er een derde activiteit.
Wij mogen weer op de OR rekenen voor
lekkere bioscoophapjes en voor de
ingrediënten voor de ‘kook’ workshop en hulp
waar nodig, dank je wel! Fijn dat de kinderen
door jullie van deze extraatjes kunnen
genieten
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 17 december
Agenda
4 december

15 en 17 december
17 december

18 december

Sinterklaas op
school, voor groep 5
t/m 8 continurooster 8.30-14.00
uur (zelf lunch mee)
Alternatieve
kerstviering
Gastles over
zoogdieren Michel
van Roon, Groninger
landschap
Groep 5 t/m 8 ’s
middags vrij

