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woensdag
donderdag
donderdag
Vrijdag

5
6
20
21

Sinterklaasfeest
Tweedehands kinderboekenverkoop
Kerstviering
Om 12.00 uur begint de vakantie

Meetellen
In deze weken spreken wij met de kinderen over
‘Meetellen’. Iedereen wil er graag bij horen. Telt
iedereen ook mee? Wie je ook bent? Wij vertellen
kinderen verhalen uit de bijbel die daarbij horen,
maar ook in de Vreedzame school is dit een
belangrijk thema. Je bent er niet alleen voor jezelf,
maar we moeten ook allemaal zorgen voor elkaar.
Iedereen wil graag serieus worden genomen:
kinderen, ouders, leerkrachten. We hebben er
allemaal behoefte aan.
Maria krijgt als heel gewoon meisje een bijzonder
boodschap van God. Ze wordt de moeder van
Jezus en telt dus heel erg mee in de geschiedenis
van een heel volk.
Het is zondag 2 december de eerste zondag van
advent. We gaan dus alweer richting het
kerstfeest.
Het volgende deel van een gebed delen wij
komende week met de kinderen, het geeft heel erg
weer hoe wij willen omgaan met elkaar:
Geef ons moed om op te komen voor wie niet
meetelt.
Geef ons kracht om een hand uit te steken naar
wie hulpeloos is.
Geef ons liefde om mensen te omarmen die zijn
afgeschreven door anderen.
Dank u wel God.
Social media
In verband met de AVG-wetgeving stoppen wij met
de Facebook-pagina en met Twitter.
Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met een bedrijf
voor een nieuwe website en bestuderen wij andere
communicatievormen, zoals een app. Zodra we
eruit zijn wat het wordt, laten we het u weten.

Schoolfruit
Kinderen eten regelmatig fruit of
groenten op school. Gezond eten
vinden wij ook heel erg belangrijk.
We leven in een omgeving waar
veel ongezond eten te krijgen is
en natuurlijk moet dit af en toe
een keertje kunnen, maar het
aanleren van gezond gedrag is
op deze leeftijd al heel erg belangrijk. We hopen dat samen met u
vorm te kunnen geven. U thuis en
wij op school! We kunnen op deze manier
problemen voorkomen voor in de toekomst.
Kinderboekenverkoop
Op 6 december is er weer een tweedehands
kinderboekenverkoop in de hal van school. De
kinderen mogen dan met hun leerkracht een
stapeltje boeken kiezen voor de klas.
Kerst
Het wordt nog 5 december, maar het volgende
feest komt er ook al weer aan….
Donderdag 20-12 vieren we kerst op school. De
hele dag vieren we feest.
We beginnen met de kinderen in de hal, we
vertellen een verhaal, zingen liedjes.
Daarna volgt er een dag waarop we allemaal
mooie dingen gaan maken. Om 15:00 gaan de
kinderen naar huis en we willen u graag om 17:30
uitnodigen voor een kerstbuffet met de kinderen en
ouders/verzorgers in de groep.
De school verzorgt de drankjes en we willen u
vragen allemaal iets te eten mee te nemen.

Vakantie
Op vrijdagmiddag 21 dec. om 12:00 uur krijgen wij
kerstvakantie. Op maandag 07-01 beginnen we
weer. Op dinsdagochtend 08-01 is er
ontmoetingsochtend op school en kunt u weer in
de groep van uw kind komen kijken.
Alvast een hele fijne vakantie allemaal, het is wat
vroeg, we gaan eerst nog een hele gezellige tijd
met elkaar tegemoet!
Cursus ‘Positief Opvoeden’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal
biedt ouders de groepscursus ‘Positief Opvoeden’
aan.
Triple P
Deze cursus, volgens de methode Triple P, helpt
oorzaken van gedragsproblemen van kinderen te
herkennen. In de cursus komen ook de volgende
onderwerpen aan bod:
• ontwikkeling van het kind stimuleren
• hoe om te gaan met probleemgedrag van
het kind
• moeilijke situaties goed laten verlopen
Tijdens de cursusavonden werkt u opdrachten uit
aan de hand van het werkboek en een dvd met
filmpjes van situaties uit de praktijk. Daarnaast is
het de bedoeling dat u thuis huiswerktaken maakt
en oefent.
Duur cursus
De cursus bestaat uit vier wekelijkse
groepsbijeenkomsten die in de avond
plaatsvinden. De eerste bijeenkomst vindt plaats
op donderdag 17 januari 19.00-21.00 uur. Na de
vier groepsbijeenkomsten volgt twee keer een
telefonische afspraak. Afsluitend vindt er een
groepsbijeenkomst plaats waar uw vorderingen
worden besproken en naar de toekomst wordt
gekeken. Het beste effect wordt bereikt als beide
ouders of opvoeders deelnemen aan de cursus.
Op de website positiefopvoeden.nl vindt u meer
informatie over de methode Triple P.

Leeftijdscategorieën
De cursus ‘Positief Opvoeden’ is voor
ouders met kinderen in de leeftijd van
2 t/m 12 jaar. Er nemen minimaal
ouder(s) van 4 gezinnen tot maximaal
ouder(s) van 8 gezinnen deel aan
de training.
Aanmelden
Heeft u interesse of wilt u zich
voor deze training aanmelden?
Neem dan contact op met het algemene telefoonnummer van het
Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal (0318)
538 222 of stuur een e-mail naar
info@cjgveenendaal.nl. Na aanmelding wordt u
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. U
ontvangt dan ook uw werkboek. Voor deze training
vragen wij een vergoeding voor de onkosten van
25 euro.
Film
Dinsdag 27 november gingen
we met de school naar de film
in het Spectrum.
We hebben er met zijn allen
van genoten van de belevenis
rondom de verwende Floor.
Zij krijgt alles wat zij aan haar
vader vraagt. Wanneer zij
aan haar vader een zwembad
vol chocolademunten wil, kan
niemand haar vader hiermee
helpen.
Haar vader besluit Sinterklaas te ontvoeren en de
Pieten proberen 1 miljoen chocolade-munten bij
elkaar te krijgen. Het was een hele belevenis.
De kinderen van groep A hebben in hun eigen
groep iets over Sinterklaas gedaan. Na afloop
kregen we nog wat lekkers van de Ouderwerkgroep.

Verjaardagen
1 Daan van de Wardt groep A
19 Ricardo Hensen
2 Manuel van Hattem groep C
21 Maurice de Vries
8 Mevr. Marlies Mol
Adm.
24 Devey van Harselaar
10 Dina Ouallal
groep F
24 Lorenzo Kalidien
15 Dylan Meerveld
groep B
29 Jabril Hassan
16 Sami Assedahe
groep C
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
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