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Vrijwillige ouderbijdrage 
Met uw bijdrage zorgt de ouderraad ervoor dat uw kind geniet van de mooie feesten 
op school, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, en later in het schooljaar de Koningsspelen. 
U kunt de ouderbijdrage via de bank overmaken naar het rekeningnummer van de 
ouderraad: NL17 INGB 0006 1902 54 t.n.v. ASG inz. Architect ouderraad. Graag onder 
vermelding ouderbijdrage en de naam van uw kind. De bijdrage is: 
 

 € 23,50 per leerling voor de groepen 1 t/m 4 

 € 18,50 per leerling voor de groepen 5 t/m 8 
 

Bijna iedereen komt op tijd! 
Vanaf dit schooljaar sturen we ouders bericht als hun kind regelmatig te laat komt. Het is fijn te 
merken dat bijna alle kinderen nu op tijd komen. Zo kunnen de groepen een goede start maken. 
Dat is voor de kinderen prettig en natuurlijk ook voor het team.  
 
SoVa in groep 5 
In groep 5 wordt er naast lezen, schrijven en rekenen ook veel aandacht besteed aan sociale 
vaardigheden. Dat gebeurt eigenlijk de hele dag door. Daarnaast staat elke donderdag SoVa op het 
rooster. Vaak doen we dan iets uit de methode Goed Gedaan! 
Vorige week was het onderwerp: Blij zijn met je jezelf. Kinderen gingen nadenken en praten over 
hun eigen sterke kanten. Daarna kregen ze allemaal een bloem op papier. Ze moesten één sterke 
eigenschap van zichzelf op een bloemblad schrijven en daarna doorgeven aan een ander kind. De 
ander schreef er een sterke eigenschap van het desbetreffende kind bij. Uiteindelijk hadden alle 
kinderen een bloem met 6 sterke eigenschappen erop. Wat zijn ze er trots op! En wat prachtig om 
te zien dat de kinderen echt goed hebben nagedacht over de sterke kanten van een klasgenoot. Er 
zijn allemaal lieve dingen geschreven. Het hangt in de klas bij de deur, komt u vooral een keer 
kijken! 

Agenda 
29 november      Finale voorleeswedstrijd groep 7-8 
2 december         Adviesgesprekken groep 8 
5 december         Sinterklaas op school 
                              Groep 1 - 4 12.00 uur vrij 
                              Groep 5 - 8 continurooster tot 14.00 uur 
                               Na schooltijd, opruimen Sintversiering 
6 december         Kerstversiering ophangen 
18 december       Kerstdiner 
20 december       Luizenpluis 
                              ’s Middags lesvrij 
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Vandaag hadden we het over samenwerken. Er wordt bij veel opdrachten samengewerkt. Daar 
komt wel wat bij kijken: Samen bespreken hoe je het aan gaat pakken en taken verdelen. Om dit 
te oefenen en te ervaren dat je echt elkaar nodig hebt bij het samenwerken gingen de kinderen in 
2-tallen een opdracht doen. Daarbij moesten ze de armen om elkaar heenslaan, dus ze hadden 
van het ene kind een rechterhand en van het andere kind een linkerhand tot hun beschikking. Dit 
zorgde voor grappige situaties. Kinderen hadden opdrachten als: vouw een vliegtuigje van papier, 
knip een driehoekje uit, trek een derde persoon een jas aan.  Het lukte alle 2-tallen om de 
opdracht uit te voeren. Dat lukte door samen goed te overleggen en naar elkaar te luisteren. 
Belangrijke vaardigheden om te leren! 
 
Goed gedaan les 7 
Soms krijgen kinderen te veel prikkels en indrukken, hebben een te druk programma of maken 
spannende gebeurtenissen mee. Ze kunnen dan gespannen, onrustig en druk worden. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Spannende dingen kunnen soms heel leuk zijn. (je verjaardag, de achtbaan, kerstdagen) 
• Iets spannends kan ook akelig zijn en daar kun je ongerust of onrustig van worden. 
• Hoe kun je ontspannen als je té gespannen bent? 
 
Tips voor thuis 
• Geef uw kind een eigen weekkalender. Leer hem daar al zijn bezigheden en afspraken op te 
schrijven. Zo krijgt uw kind overzicht van zijn programma en activiteiten. 
• Geef uw kind de kans met u te praten over zijn spanningen en zorgen. Praten kan opluchten of u 
kunt hem helpen een oplossing te bedenken. 
• Kinderen hebben veel energie en bewegen graag. Geef uw kind elke dag de kans om buiten te 
spelen en zich lekker uit te leven. Misschien kan uw kind bij een sport gaan? 
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