December 2020

Beste ouder, verzorger
Breinhelden
Tijdens de studiedag van 10 november hebben we met het team een start gemaakt met Breinhelden.
Door Breinhelden in te zetten werken we aan de executieve functies (leren leren). Breinhelden
bestaan uit verschillende Breinkrachten.
Elke Breinkracht heeft zijn eigen symbool, verbalisering (spreuk) en teken (beweging). Zo wordt het
voor kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten. Effi en Furon komen van de
Breinheldenplaneet. Zij hebben speciale Breinkrachten. Met deze Breinkrachten helpen ze de
kinderen om hun eigen Breinkrachten te ontwikkelen en zo zélf een Breinheld te worden. Effi en
Furon groeien met de kinderen mee! Dat betekent dat ze in elke groep een stukje ouder zijn.
We zijn in de klassen gestart met de Onthoud- en Doekracht en Tijdkracht.
In onderstaande filmpjes wordt duidelijk wat deze krachten doen.
https://www.breinhelden.nl/onthou-en-doe-kracht/
https://www.breinhelden.nl/tijdkracht/
Om de week introduceren we in alle klassen twee nieuwe Breinkrachten.
Schoolfruit
Op dinsdag, woensdag en donderdag is er schoolfruit. U mag uw kind eigen fruit meegeven, maar
koek blijft op deze dagen in de tas.
Sinterklaasfeest op donderdag 3 december
Sinterklaas heeft laten weten dat hij ook dit jaar bij ons op bezoek komt. Helaas zonder aankomst op
het plein, maar wel met een leuke show voor de groepen 1 t/m 6.
Groep 5 t/m 8 maakt surprises voor elkaar en pakken die op deze dag uit.
Kerst op woensdag 16 december
Voor de Kerstviering verwachten we alle kinderen op 16 december om 17:00 uur op school voor een
diner. We kunnen dit jaar geen buffet voor elkaar maken, maar wij zorgen samen met de activiteitencommissie voor een diner. Net als tijdens het eindfeest zullen er frietjes komen en letten wij erop dat
alles volgens de Coronaregels verloop.
De kinderen komen alleen naar binnen zonder ouder of begeleider. De kinderen van groep 1-2 zullen
door de leerkracht tot bij de voordeur worden opgewacht.
Om 18:30 uur kunt u de kinderen weer ophalen. De kinderen van groep 1-2 worden door de
leerkracht naar buiten begeleid op het moment dat ze u zien.
De andere kinderen komen en gaan via de buitentrap naar binnen en naar buiten.
Ouders van kleuters wachten bij het ophalen op het schoolplein.
De ouders van andere groepen wachten buiten het hek.
Om genoeg afstand te kunnen bewaren vragen wij u om alleen te komen bij het brengen en ophalen.
We gaan er een gezellig Kerstfeest van maken.

Donderdagmiddag 17 december
Vanuit de leerlingenraad kwam het verzoek om een spelletjesmiddag te organiseren.
Deze hebben we gepland op donderdagmiddag 17 december. In alle groepen worden er dan allerlei
gezelschapsspelletjes gedaan.
Kiwistickers
Wat wordt er druk gespaard! De twee nieuwe vellen zijn al bijna vol.
Zo hebben we mooi 40 ballen bij elkaar gespaard. Bedankt hiervoor!
Talent voor de Toekomst
Na de Kerstvakantie starten er weer nieuwe workshops.

Data komende periode
Donderdag 3 december
Woensdag 16 december
Vrijdag 18 december
Maandag 4 januari

Sinterklaasviering
Kerstviering 17:00 uur tot 18:30 uur
Vrije dag, start van de Kerstvakantie
Weer naar school

