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AGENDA

29 nov. Schoen zetten op school (alle groepen)
1  dec. Vuurwerkles bureau HALT, groep 8
4 dec.  Surprises inleveren

Tentoonstelling surprises voor ouders (14.30 – 15.00 uur)
5 dec.  Het grote Sinterklaasfeest  (8.30 uur – 14.30 uur) 
11 dec. Studiedag. Kinderen zijn vrij 
12 dec. Mogelijke onderwijs staking



Jumbo spaaractie

De Jumbo spaaractie is beëindigd. Wat hebben we veel punten gespaard!
Iedereen bedankt voor het doneren van de boodschappenpunten 
aan onze school. We hebben ruim 6000 punten opgehaald.
Deze punten werden kaartje voor kaartje iedere vrijdagochtend door een groepje enthousiaste 
ouders gescand. Dit is veel werk geweest. Dank daarvoor!

In totaal is er een bedrag van €4000,- te verdelen over de deelnemende scholen in ‘s-Gravenzande. 
We moeten nu afwachten welk bedrag wij zullen mogen besteden aan speelmateriaal voor het 
schoolplein.
We houden u op de hoogte van het eindbedrag en natuurlijk ook onze aankopen. Nogmaals 
bedankt!

Surprises
Ook dit jaar is er een tentoonstelling van alle gemaakte surprises in de Samenwerkhal. Er wordt 
weer hard gewerkt om elkaar iets moois te geven. Complimenten. Wilt u de surprises van de 
kinderen ook bewonderen. 
Maandagmiddag 4 december kunt u na schooltijd een kijkje komen nemen.



Sintnieuws

Afgelopen week  bereikte ons het bericht dat de Driekleur op de voorpagina van 
El Mundo heeft gestaan.  Deze Spaanse krant is ook door de Sint gelezen. Het 
artikel ging over onze vrolijke schoollied ‘Samen Sterk’ met daarbij de geweldige 
videoclip.
Sint wil de supersterren uit de clip graag ontmoeten en komt op 5 december 
naar onze school.
We zullen Sint tijdens een spetterende talentenshow onze zang- en 
danskwaliteit gaan laten zien. Dit gebeurt in Studio 512. (Studio vijftwaalf)

Op dinsdag 5 december zullen we Sint weer gezamenlijk opwachten op het 
grote plein. De kinderen worden om 8.25 uur in de klas verwacht. De ouders 
kunnen dan al een plekje op het plein zoeken.
Aan het einde van het feest kunnen de kinderen om 14.30 uur weer naar huis.



Leren door te reflecteren

Naast de Daltonkernwaarden Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Zelfstandigheid 
en Effectiviteit is de kernwaarde Reflecteren een belangrijke in ons onderwijs. Aan 
het begin van de schoolweek plannen de kinderen hun taken in op hun takenkaart. 
Hiervoor gebruiken zij de kleuren van de dag. Tijdens de week vinden er dagelijks 
reflectiegesprekken plaats. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Hoe heb je het 
ervaren? Waar ga je de volgende keer op letten? Dit zijn waardevolle momenten 
die kinderen helpen om inzicht te krijgen in het  proces van leren.

Om te leren van ervaringen, is reflectie cruciaal. Ons daltononderwijs staat een 
brede persoonsontwikkeling voor, waarbij we onze leerlingen leren om te 
reflecteren op wat zij denken, voelen, willen en doen. Reflecteren is essentieel om 
(later) een zelfverantwoordelijke, sociale en kritisch-denkende burger te zijn. 



Bureau Halt voor groep 8 over vuurwerk

Vuurwerk is voor veel kinderen zeer aantrekkelijk. Zeker wanneer de leeftijd van achtstegroepers 

wordt bereikt. Tijdens de voorlichting op vrijdag 1 december gaat de medewerker van bureau Halt 

in op overlast door vuurwerk en de gevolgen daarvan voor anderen. Aan bod komt o.a. de 

toegestane verkoop- en afsteektijden, gevaarlijk omgaan met vuurwerk en vernielingen door 

vuurwerk. Ook zal de groepsdruk opnieuw ter sprake komen.

GVO-nieuws

Beste ouders/verzorgers, 
Vóór de tijd van feesten en cadeaus zijn we in de groepen 3 en 4 bezig geweest met wat ons echt 
gelukkig maakt. Worden we gelukkig van geld en spullen, of ook van andere dingen? Het was mooi 
om te merken dat veel kinderen gelukkig worden van hun familie en vrienden. 
In de lessen voor de kerstvakantie, gaan we aan de slag met het thema ‘engelen’. Hierbij komt ook 
het kerstverhaal uit de Bijbel aan bod. 
In de afgelopen weken hebben we met de groepen 5 en 6 de spannende wedstrijd Sirkelslag
gespeeld. Het thema van de wedstrijd was ‘Geef Liefde’. Vijf spellen lang hebben de leerlingen laten 
zien dat ze samen kunnen werken, creatief zijn en uithoudingsvermogen hebben. Voor ieder spel 
konden ze punten verdienen. Momenteel wachten we in spanning af welke groep het hoogst aantal 
punten heeft gescoord en wie dus de winnaar is van Sirkelslag 2017. 
Na deze wedstrijd zijn we begonnen met een lessenserie rondom het thema ‘uitkijken naar kerst’. 
Ik wens u allen alvast een mooie kerst en een gelukkig 2018!

Hartelijke groet, 
Caroline Ellens-Non
GVO


