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Sinterklaas 
Wat hebben we een heerlijk Sinterklaasfeest gevierd vorige 
week! Gelukkig kon Sint De Architect vinden nadat hij eerst 
voorbij was gereden op een witte scooter met een Piet achterop. De kinderen kregen cadeautjes, 
surprises, gedichten en pepernoten. De ouderraad heeft dit allemaal mogelijk gemaakt!   
Hartelijk dank hiervoor!  
 

 
 

  

Agenda 
18 december       Kerstdiner 18.00 uur tot 19.15 uur  

17.30 uur kerstkoor en gerechten 
brengen 

19 december     Verhalenverteller voor alle groepen 
20 december       Luizenpluis 
                              ’s Middags lesvrij 
23 december       begin kerstvakantie 
  6 januari             1e schooldag na de kerstvakantie 
  9 januari             schoolfotograaf 
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Vrijwillige ouderbijdrage 

Zonder betaling van de ouderbijdrage was het Sinterklaasfeest niet mogelijk geweest!  
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Dan kunt u alsnog betalen. Zo zorgt u 
ervoor dat alle kinderen ook kunnen genieten van de feesten die nog komen, zoals 
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 

 
Kerstdiner op school 
Voor het kerstdiner willen wij een beroep op u doen. Voorgerechten, hoofdgerechten (warm of 
koud), toetjes… alles is welkom. Elk jaar genieten de kinderen van traditionele gerechten uit 
verschillende landen en keukens. U kunt met de leerkracht bespreken aan welk gerecht behoefte 
is. Wilt u op de lijst ook vermelden of er vlees in uw gerecht is en zo ja, welk soort vlees?  
Dit in verband met de voorkeuren die een ieder kan hebben bij het eten.  Als u een 
warmhoudplaat bij uw warme gerechten kunt meebrengen, dan komt dat goed uit. Vermeld de 
naam/klas van uw kind op pannen of schalen. Deze krijgt uw kind na het diner of uiterlijk de 
volgende dag weer mee terug.  
Leerlingen vanaf groep 5 nemen een eigen bord, beker, kom en bestek mee. In de lagere groepen 
zorgt school hiervoor. Na het kerstdiner bent u om 19.15 uur weer welkom om uw kind op te 
halen.  

 

‘Goed gedaan’ les 8 
 
De komende 2 weken gaan we het hebben over thema 8: ‘Wat voel ik?’ Het is belangrijk dat een kind weet 
wanneer hij bang, boos of verdrietig is en dit ook kan vertellen. Een kind moet leren zeggen wat hem dwars 
zit (in plaats van dat in zijn gedrag te uiten) en weten wat hij kan doen om zich weer wat fijner te voelen. 
In de klas komt onder andere het volgende aan de orde: 

 Er zijn veel verschillende woorden die aangeven of je een beetje blij, bang, boos of verdrietig bent 
of juist heel erg. 

 Wat kun je doen als je bang, boos of verdrietig bent? 
 
Tips voor thuis: 

 Juist wanneer uw kind boos, bang of verdrietig is, heeft hij uw steun, uitleg en voorbeeld nodig. 
Gebruik die momenten om hem te leren hoe hij met zijn emoties om kan gaan. 

 Toon begrip voor de boosheid van uw kind, maar accepteer nooit dat hij tegen u schreeuwt of zelfs 
scheldt. ‘Boos zijn mag! Maar je praat fatsoenlijk tegen me!’ 

 Begrijp het verdriet en de angsten van uw kind, maar ga er niet te ver in mee. Kalmeer uw kind en 
bedenk samen iets waardoor hij wat minder bang of verdrietig wordt. 

 Rituelen kunnen troost bieden (een kruisje in de tuin voor de hamster die is doodgegaan) en 
kalmerend werken (even lezen in bed).  
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