Vrijdagbrief, 02-02-2017
Cito

Afgelopen weken hebben wij de cito toetsen afgenomen bij de kinderen. Komende week
zijn er ook nog cito toetsen. Wij willen u vragen de kinderen op tijd naar school te
brengen.

De vreedzame school
De kinderen van groep 1/2 a zijn erg enthousiast over de nieuwe
methode van de vreedzame school. Vooral het lesonderdeel met
tijgertje en aap zijn favoriet. Aap en tijgertje helpen de kinderen
om de juiste regels aan te leren. Dit doen ze door verschillende
situaties uit te beelden.
Ook hebben de kinderen verschillende taken bedacht die zij zelf
kunnen doen in de klas. Elke dag is er iemand anders
verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de tafels schoonmaken,
vegen, potloden slijpen ect. Zo leren wij de kinderen samen voor
een fijne omgeving in de klas te zorgen.
De vreedzame school groep 4.
We zijn in groep 4 al weer een aantal weken bezig met de nieuwe methode “Vreedzame
school”. De kinderen zijn heel enthousiast over deze lessen. We hebben al een heleboel
geleerd. We hebben het gehad over de grondwet van de school (regels die gelden voor
de hele school). Ook hebben we geleerd dat het heel belangrijk is om je veilig te voelen
op school. We hebben afspraken en regels gemaakt voor in de klas. En de laatste 2 lessen
zijn we bezig geweest met het maken van een takenlijst voor in de klas. Maar wat is er
nu zo leuk en leerzaam aan deze nieuwe methode?
Razyana: Aan het begin en aan het eind doen we altijd een leuk spelletje (de
binnenkomer en de afsluiter).
Mohammed: Het is zo leuk, omdat de letter zo anders zijn dan bijvoorbeeld taal.
Hala: Je maakt samen een takenlijst. Je denkt er met elkaar over na
Ayaan: Je leert dat de school netjes en fijn moet zijn.
Havin: Het is leuk dat de juf ook met de spelletjes meedoet.
Emran: Het is heel leuk, maar met de spelletjes ben ik nog niet aan de beurt geweest.
Djayliana: Je kunt leren alles van de wereld. Iedereen heeft een eigen taak
Hossam: je leert wat de grondwet is.

Tyanna: Je leert de taken in de klas

Diëtiste
Juf Lotti is in het nieuwe jaar hele dagen bij ons op school.
Zij zal één keer in de maand op donderdag bij ons op school
zijn, zij zit dan in de vuurtoren.
Data:
 1 maart 2018
 29 maart 2018
 19 april 2018 (alleen de middag)
 24 mei 2018
 14 juni 2018
 21 juni 2018

Vakanties
Voorjaarsvakantie: maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart.
Meivakantie: vrijdag 27 april tot en met vrijdag 11 mei.
Zomervakantie: vrijdag 13 juli om 12:00 uur.
Een heel fijn weekend toegewenst,
Team Prinses Julianaschool

