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Sinterklaasfeest bij de Molenwerf

AGENDA
5 december
7 december
20 december
24 december t/m 6
januari 2019

Sinterklaasfeest
Studiedag: leerlingen zijn vrij
Kerstviering
Kerstvakantie

Studiedag
Zoals u weet is het voeren van gesprekken een belangrijk
onderdeel van onze werkzaamheden op school. We voeren
gesprekken met leerlingen en ouders, maar ook met externe
specialisten en met elkaar. Vrijdag 7 december gaan we tijdens de
studiedag werken aan gespreksvoering om onze
gesprekstechnieken op peil te houden en waar nodig te
verbeteren. Aan de hand van casussen uit de praktijk gaan we
samen met een trainer en een acteur de hele dag gesprekken
voeren en diverse gesprekstechnieken uitproberen en oefenen.
We zijn van plan om dit volgens een vaste cyclus jaarlijks te
herhalen.

Bezoek inspectie
Donderdag 6 december komt de inspectie van het onderwijs op
bezoek bij de Molenwerf. Het onderwerp van het bezoek is
verzuim en lesuren. We gaan deze dag samen met de inspecteur
en de leerplichtambtenaar kritisch kijken naar ons verzuimbeleid
en de stappen die we hierin zetten. Verwachting is dat we hiermee
ons beleid nog verder kunnen aanscherpen en verbeteren.

Themahoek kleuters

Priorlaan 1 4003 AP Tiel

Hieronder geven we u wat tips om deze drukke periode
beter door te komen met uw kind(eren):
Gezellig, de Sint is weer in het land! En hoewel dit voor
veel kinderen een fantastische tijd is, gaat het voor een
hoop kinderen gepaard met veel spanning. Mannen die
in het midden van de nacht je huis binnendringen.
Kinderen die zich afvragen of ze wel lief genoeg zijn
geweest? Zou er iets in hun schoentje zitten? Het zorgt
soms voor een hoop sinterklaasstress.
- De meeste kinderen houden van voorspelbaarheid.
Hoe voorspelbaarder, hoe veiliger ze zich voelen.
Maak samen met je kind(eren) een kalender waarop
duidelijk te zien is wat er wanneer gaat gebeuren.
Wanneer mogen ze hun schoen zetten, op welke dag
komt de Sint op school?
- Probeer de spanning zoveel mogelijk te reduceren.
Als je kind het spannend vindt dat Piet op het dak
loopt, laat de schoen dan bij de deur zetten die het
verst van de kamer van je kind is en vertel dat Piet
door de deur komt. Of zet de schoenen buiten onder
een afdakje. Vind je kind het eng om Sint of Piet een
hand te geven? Dwing hem dan niet!
- Op televisie wordt veel aandacht besteed aan
Sinterklaas: iedere zender heeft zijn eigen
programma en verhaal. Laat een kind niet naar alle
programma’s kijken, maar maak een keuze.
Bijvoorbeeld het Sinterklaasjournaal, hier wordt op
school ook aandacht aan besteed. Kijk bij voorkeur
samen met je kind.
- Zorg dat uw kind voldoende slaapt en uitgerust is.
Een kind heeft tijd nodig om alle indrukken te
verwerken.
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Zoals u waarschijnlijk heeft gezien
staat bij de kleuters in de hal het
geraamte van een huis. Hierin
gaan we voor elk thema een
nieuwe themahoek maken waar
Dianne (onderwijs-assistente
groep ½), met groepjes peuters
en kleuters gaat werken.
We zijn gestart met het thema
Sinterklaas. We gaan lezen,
verkleden, pepernoten en
chocoladeletters kleien maar de
kinderen kunnen ook met het
pieten-poppenhuis of in de
zandtafel spelen, een puzzel of een mooie tekening maken.
We gaan ons in deze hoek richten op het samen spelen en de
taalondersteuning.
We zijn nu een week gestart: de kinderen vinden het allemaal heel
leuk en zijn enorm enthousiast.

Woensdag 5 december bezoeken Sinterklaas en zijn
Pieten de Molenwerf! Zorgt u dat uw kind(eren) op tijd
op school is/zijn?
We ontvangen Sinterklaas en zijn Pieten om 8.30 uur met
zijn allen buiten op het schoolplein. Natuurlijk bent u van
harte welkom bij deze ontvangst, maar wilt u dan wel
voor het hek of achter de kinderen gaan staan? Na de
ontvangst lopen de leerkrachten met de kinderen naar
binnen. Voor de ouders is het dan tijd om afscheid te
nemen.
Sinterklaas brengt een bezoek aan de kinderen van groep
1 t/m 4, de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben voor
elkaar een surprise en gedicht gemaakt.
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Maak van Sinterklaas geen boeman. Vertel dat hij iemand is die
van alle kinderen houdt. Verhalen over kinderen in de zak
mee naar Spanje nemen of niets krijgen als je niet lief bent
helpen niet om er een leuk kinderfeest van te maken.
Probeer samen met uw kind(eren) zoveel mogelijk te genieten
van deze periode!

Jarigen
12 december
17 december
23 december
26 december
29 december

Devano Blijden
Fatema Zaidani
Mutasem Mohammed
Lucas van Bemmel
Milan Boudewijn

8 jaar
8 jaar
11 jaar
12 jaar
9 jaar

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

Kerst
Vrijdag 7 december gaan de ouders van de Ouderraad de school in
Kerstsfeer brengen. Heeft u tijd en zin om te komen helpen? U
bent van harte welkom!

Voorstellen nieuw MR-lid
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Erwin van Kesteren, vader van Keano (groep 2),
Romy (groep 6) en Alysa (groep 8). Ik heb me
aangemeld als nieuw lid van de MR. Ik heb
hiertoe besloten na een ouderbijeenkomst op
onze school.
Ik wil als MR-lid positief bijdragen aan de gang
van zaken op school en uiteraard mee praten
over de beslissingen die school neemt. Heeft u
vragen aan de MR? Spreek dan gerust eens iemand van ons aan!
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