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Keerkringel nr 6, 1 november 2021 

Beste ouders en verzorgers, 

Dit keer een hele volle Keerkringel met veel informatie. 

Ik wens u veel leesplezier. Heeft u vragen of suggesties, ik hoor ze graag. 

Groet juf Esther 

Agenda  1 t/m 15 november 2021: 

01-11 Ontruimingoefening 

02-11 Studiedag kinderen vrij 
04-11 Ouderbijeenkomst 12.00-14.00  

05-11 Nationaal schoolontbijt (bord -beker en bestek mee) 

11-11 Voorstelling groep 5 in het Voorhuys 

11-11 Gezamenlijke lampionnenoptocht met ouders van de 

Keerkring 

15-11 Start thema Kunst 

Op donderdag 4 november van 12.00-14.00 uur nodigen we u  van harte uit voor de 2e 

ouderbijeenkomst dit jaar. 

Het thema van deze bijeenkomst is MOTIVATIE. 

Hoe krijg je nu je kind zover om tafels te oefenen, samen te lezen of topgrafie te leren én 

het gezellig te houden? 

Hoe doe je dat als ouder?  

Hoe doen de meesters en juffen dat eigenlijk? 

De bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

12.00  Welkom in de speelzaal met koffie/thee en een koekje 

12.15-12.30 Penningmeester Egbert legt kort uit waaraan het geld van de ouderbijdrage en 

het schoolkamp is besteed.  

12.30-12.45 Juf Wendy legt uit welke activiteiten er dit schooljaar zullen zijn waar hulp van 

ouders heel fijn zou zijn.  

12.45-13.00 U kunt zich inschrijven voor een activiteit naar keuze. En weet zo beter welke 

leuke activiteiten wij op school met de kinderen doen. U kunt in deze tijd ook 

nog vragen stellen aan de Penningmeester Egbert. 

13.00-14.00 Kijkje in de klas van één van uw kinderen. (Denk er vooraf over na bij welk kind 

u gaat kijken, wisselen is in dit geval niet mogelijk). 

 De juf of meester laat zien hoe de kinderen gemotiveerd worden om een taak 

te doen. Daarna krijgt u zelf de gelegenheid om met u kind of een groepje 

kinderen de activiteit te oefenen. De kinderen zullen het vast erg leuk vinden 

om hun ouders in de klas te zien. 

14.00 Het is tijd om naar huis te gaan samen met uw kind(eren). 

U komt toch ook?  

Elk gezin ontvangt deze brief via school, wilt u het strookje invullen en inleveren bij de 

leerkracht van uw kind? Zo weten wij op hoeveel ouders we kunnen rekenen? 
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Nationaal schoolontbijt 

Vrijdag 5 november doen wij weer 

mee met het nationaal schoolontbijt.  

Als Gezonde school ontvangen wij 

allerlei gezonde producten om in alle 

groepen een heerlijk ontbijt te 

serveren. 

De kinderen hoeven alleen een Beker 

een Bord, bestek en een plastic tas 

mee te nemen. Het eten staat klaar. 

 

Nieuws van De vreedzame school: 

“We hebben oor voor elkaar” 

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over 

communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

De kinderen leren in deze periode belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk 

communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een 

ander, verschil van mening overbruggen. 

De kinderen leren:  

- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van 

conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.  

- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede  vragen 

te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd. 

- Misverstanden. Wat de een bedoelt en 

hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien 

hoe de interpretatie van een boodschap 

kan verschillen. 

- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te 

verplaatsen in de mening of positie van 

een ander.  

- Een mening onderbouwen met 

argumenten, in de bovenbouw door 

middel van debatteren. 

- Het overbruggen van meningsverschillen 

en komen tot overeenstemming.  

- In groep 8 op het kritisch omgaan met 

informatie, en op het respectvol 

communiceren via de ‘sociale media’. 

 
Thema kunst 

De komende periode is het tijd voor sinterklaas en het decemberfeest. Dit zal allemaal 

gebeuren in het thema “Kunst”. Het wordt vat weer een gezellige, kunstzinnige 

decembermaand en wij hopen u te mogen ontvangen tijdens een gezellig samen zijn 

voor de kerstvakantie.  

Wij houden de corona-maatregelen goed in de gaten en zijn voorzichtig positief 

dat ondanks de stijgende corona getallen wij samen kunnen zijn om het jaar 

kunstig af te sluiten. 

 

 


