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Zwangerschapsverlof juf Shelby

Agenda
26 nov.
29 nov.
30 nov.
5 dec.
6 dec.
12 dec.
18 dec.
20 dec.

Rapportgesprekken
Pyjama zingen (18:30-19:00
groepen 1 t/m 4)
Maandsluiting groep 7
Speelgoedochtend groep 1/2
Sinterklaasviering
Cadeautje van de Sint mee naar
school (groepen 1 t/m 4)
Informatieavond V.O.
Spreekuur jeugdarts (GGD)
Kerstviering
(leerlingen ’s middags vrij)

Vanaf komende week gaat juffrouw Shelby met
zwangerschapsverlof. We wensen haar een hele
fijne tijd.
In deze periode zal juffrouw Ynske de
coördinerende zorgtaak van zowel onder- als
bovenbouw op haar nemen. Ynske zal daarom vanaf
komende week ook op de maandag- én
vrijdagochtend
aanwezig zijn.
Voor de begeleiding
aan onze zorgleerlingen
zal juffrouw Ingrid op
de dinsdag- en de
woensdagochtend
extra aanwezig zijn.

Kanjernieuws- De kanjerpetjes
Pyjama zingen
Op donderdag 29 november
mogen de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 weer
aanschuiven voor het ‘pyjama
zingen’. De kinderen zetten
hun schoen klaar op de school
en zingen wat mooie liedjes
voor de Sint en de Pieten.
Nu maar hopen dat ze het hebben gehoord en iets
zullen brengen…

Bij de Kanjertraining proberen we kinderen
preventief bewust te maken van gedrag. Er worden
bij de lessen diverse petjes besproken aan de hand
van de Kanjerposter. Deze afspraken passen bij te
vertrouwen en jezelf zijn: de witte pet van de tijger.
De kinderen hebben geleerd om stevig rechtop en
trots te staan. De verschillende diertypes aap,
konijn, vlerk en tijger (voor de onderbouw) of de
verschillende petjes, wit, rood, geel, zwart worden
soms in de klas uitgespeeld. In de midden- en
bovenbouw worden kinderen zich ook bewust dat

Sinterklaasverhalen,
pepernotenbingo en schoen
knutselen
Wo 28 nov | Bieb Ammerzoden l
14:30u l Gratis | vanaf 4jr
Luister naar mooie Sinterklaasverhalen, doe mee
met de pepernotenbingo en ga daarna een
schoentje knutselen voor de Sint! Het schoentje
mag je in de bieb zetten, misschien vind je er na 5
december wel iets in…

je ook een positieve combinatie van petten op kunt
zetten. Samen met de witte pet is de zwarte pet
bijvoorbeeld een positief leider, of een geel+witte
pet een behulpzame, rustige helper.

Maandsluiting groep 7
Op vrijdag 30 november is de maandsluiting van
groep 7. De ouders (en eventueel opa’s en oma’s)
van de kinderen in groep 7 zijn vanaf 11:45 welkom
om deze maandsluiting te bewonderen.
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