Nieuwsbrief 1
Donderdag 27 september 2018
Agenda:
Woensdag 3 oktober- start kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober- schrijver in de klas
Maandag 8 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij.
Dinsdag 9 oktober- boekenmarkt 13.30-14.30

Nieuws uit de groepen
GROEP 1/2/3
In groep 1/2/3 was het in het begin best even wennen; een klas die er helemaal anders uitziet en een groep 3 die gaat leren
lezen, schrijven en rekenen. Maar het begint al aardig te wennen hoor! Bovendien zijn we net met ons eerste thema van
vierkeerwijzer begonnen. Het is het thema WONEN. We hebben allemaal fotoś op de themamuur hangen van de huizen waarin
wij wonen: rijtjeshuizen, twee-onder-één-kap woningen, vrijstaande huizen. Jammer genoeg woont er niemand in een paleis! Al
die soorten huizen en hun kenmerken gaan we nog beter leren kennen. En ook hoe huizen gebouwd worden en welke kamers
een huis nu eigenlijk allemaal heeft. U ziet: er is veel te leren over wonen. En dat doen we dan ook. We knutselen en tekenen en
bouwen, maar nu zijn er ook kinderen die er over lezen, schrijven èn ermee rekenen! Het wordt vast en zeker een leuk thema!

GROEP 4/5/6

Elkaar leren kennen, waar is je plekje, schuiven met tafels, hoe werk je zelfstandig, hoe help je elkaar….wauw we moesten wel

een beetje wennen maar wat gaat het al goed samen.
We zijn gestart met Vier keer wijzer- ons thema is: hier woon ik. We hebben al een wandeling gemaakt om naar

straatnaamborden te kijken, en ja...wie bedenkt die namen eigenlijk… Dus toen we langs het gemeentehuis kwamen zijn we
naar binnen gestapt en hebben we het gevraagd. De namen worden bedacht door groepjes mensen.
De themawand begint vorm te krijgen en het rondkijken met google streetview is natuurlijk ook erg leuk. Kijk juf daar woon
ik….. Het thema leeft. We gaan er een mooi schooljaar van maken.

GROEP 7/8
De kop is eraf en inmiddels hebben we al weer drie volle weken school achter de rug in groep 7/8. Wat gaat de tijd toch weer
snel. Wat een kanjers hebben wij in de groep en wat hebben we het gezellig met elkaar. We hebben elkaar weer opnieuw leren
kennen, vakantieverhalen gedeeld en afspraken met elkaar gemaakt over hoe we met elkaar om willen gaan. De taken in de klas
zijn verdeeld en iedereen draagt zijn steentje bij. We zijn ook begonnen met een nieuw 4XWijzer thema. Dit keer gaan wij een
heleboel leren over Afrika. Kortom, een goede start met een fijne groep 7/8.

Kinderboekenweek 2018: Kom erbij!

Volgende week start de kinderboekenweek weer. Het thema dit jaar is Vriendschap- Kom erbij. Wij vinden lezen belangrijk en
leuk en besteden aan de kinderboekenweek dus op school ook de nodige extra aandacht.
Op woensdag 3 oktober trappen we rond 11.00 uur gezamenlijk af met…. Ja, dat is nog een verrassing!
We kunnen nog een paar extra handen gebruiken. U kunt zich aanmelden bij juf Carla.

Schrijver in de klas
Op vrijdagmiddag 5 oktober komen de schrijvers Anne Schneider, Inez van Loon en Esther Miskotte bij ons op bezoek.
Aansluitend zullen zij naar de Readshop in Spanbroek gaan, om daar boeken te signeren.
Boekenmarkt dinsdag 9 oktober 13.30-14.30
Het begint al een traditie te worden op onze school. De boekenmarkt voor en door kinderen. De kinderen mogen weer boeken
en/of kleingeld meenemen. Ze kunnen hun eigen uitgelezen boeken verkopen en zelf ook weer nieuwe kopen voor kleine
prijsjes - maximaal 50 cent. Ook de schoolboekenkraam zal weer open zijn.
U bent ook van harte welkom en neem al uw vrienden mee. Kom erbij!
Tip: begin alvast met het sparen van kleingeld.

De Vreedzame School
Zoals u van ons gewend bent, maken we ook dit jaar weer gebruik van de methode De Vreedzame School om het samenwerken,
samen leren en samen spelen op school vorm te geven. In deze nieuwsbrief zult u regelmatig informatie vinden over het
onderwerp dat op dat moment in de klas aan bod is rondom De Vreedzame School.
Op de ouderavond heeft u van de leerkracht gehoord wat er zoal in het eerste blok van De Vreedzame school aan bod komt.
Omdat het de eerste twee weken cruciaal is goede afspraken met elkaar te maken, hebben de kinderen de groepen deze twee
weken elke dag een les behandeld. Inmiddels zijn alle start afspraken in de groepen gemaakt en gaan we verder met een
wekelijkse les.
Belangrijk uit blok 1: We horen bij elkaar
Naast de afspraken die we met elkaar in de klas hebben gemaakt, zijn ook de begrippen ‘opsteker’ en ‘afbreker’ in alle groepen
herhaald. Een opsteker wil zeggen: je zegt iets aardigs tegen iemand. ‘Wat heb je een mooie tekening gemaakt.’ ‘Ik vind het knap
dat jij zo goed kunt voetballen. ’ Een afbreker is het omgekeerde. ‘Jouw tekening vind ik lelijk.’ ‘Voetbal maar in het andere team
mee, jij speelt slecht.’ De kinderen hebben geleerd dat een opsteker fijn voelt, dat je er blij van wordt. Ook hebben ze geleerd
wat een afbreker met iemand doet. Je voelt je dan verdrietig, boos of gekwetst.

Tips voor thuis
Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag er naar en praat er over. Laat uw kind weten wanneer hij of zij een
‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander is.
Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’.

Blok 2: We lossen conflicten zelf op
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat
conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide
partijen tevreden zijn met de oplossing?
We zijn begonnen met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren
om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt
bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben.
Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten
horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan (fysiek of verbaal), spreken we van ruzie. We proberen de
kinderen te leren hoe ze tijdig reageren op een conflict, zodat een ruzie kan worden voorkomen.

We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict.
1. Je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. (Uitgebeeld middels de blauwe pet.)
2. Je bent boos en wordt driftig. (Uitgebeeld middels de rode pet.)
3. Je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. (Uitgebeeld middels de gele
pet.)

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8
leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. ‘Zelf’ betekent in dit geval niet dat de kinderen er ‘alleen’
voor staan. Natuurlijk kunnen ze rekenen op de begeleidende hulp van de leerkracht.
In de bovenbouw gaan de lessen hiernaast over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat.

(Buitenschools):

Knutselclub het trefpunt

Knutselclub ’’t Trefpunt!.
We gaan weer beginnen!
19 september begint de eerste knutsel les, komen jullie ook?!
We gaan dit jaar weer allerlei leuke knutsel activiteiten maken,
Bijvoorbeeld, werken met hout, stof en papieren.
Eigen ideetjes verzinnen mag natuurlijk ook!
De kinderen van Groep 3 t/m 5 zijn welkom om 13:30 tot 15:00.
De kinderen van Groep 6 t/m 8 zijn welkom van 15:30 tot 17:00.
Kosten bedragen €40,- per kind tot eind van het seizoen (april).
Knutselclub ’t Trefpunt kan je vinden in Basisschool de Akker te Opmeer, ingang peuterspeelzaal.
Geef je snel op! Of kom een keertje langs om te proberen.
Vrijwilligers zijn altijd welkom!
knutselclubtrefpunt@hotmail.com
Tot dan,
Marjo en Mariët.

(Buitenschools): NIEUW: Buitenschoolse opvang in basisschool De Akker
Kinderopvang Berend Botje heeft een mooie peuterspeelgroep in basisschool De Akker in Opmeer: De Boevenhoeve.
Na de zomervakantie komt daar ook buitenschoolse opvang bij. Op deze BSO zijn alle kinderen van 4 tot 8 jaar
welkom die op De Akker, Het Ruimteschip en De Bonifatius zitten. De oudere kinderen en de kinderen van andere
scholen zijn van harte welkom op de hoofdlocatie of de actieve BSO in Hoogwoud.
BSO tijd is vrije tijd
Bij Berend Botje is buitenschoolse opvang vrije tijd voor de kinderen. De kinderen worden voor en/of na school
liefdevol opgevangen. Met altijd een luisterend oor voor wat hij
of zij heeft meegemaakt op school. Even napraten hoort erbij,
net zoals actief bezig zijn, uitdagende activiteiten, gezelligheid
en spelenderwijs leren. En natuurlijk gaan we regelmatig met de
kinderen op stap! De nieuwe BSO komt in een ruimte van
Peuterspeelgroep De Boevenhoeve in basisschool De Akker.
Meer weten?
De BSO is ook geopend in de schoolvakanties en tijdens
studiedagen van de leerkrachten. Vervoer naar en van scholen
uit de nabije omgeving hoort erbij. De opvang is kleinschalig,
daardoor kunnen de kinderen rustig wennen. Heeft u
belangstelling voor buitenschoolse opvang in basisschool De
Akker? Voor meer informatie kan je natuurlijk terecht op
www.berendbotje.nl of bel 088-2337000. Op de website kan je bij ‘kostenindicatie’ zelf kijken wat buitenschoolse
opvang bij Berend Botje kost.

(Buitenschools):

Voetbalvereniging VVS

Kom je ook woensdagmiddag 12 september 2018 met ons meetrainen?
VVS’46 biedt jou:
· Een gezellige vereniging
· Elke week trainen, en bij slecht weer (wintermaanden) maken we gebruik van onze eigen
sporthal
· We hebben diverse meisjesteams in alle leeftijden
· Vanaf 5 jaar kunnen kinderen op zaterdag trainen van 8:30—9:30 uur in de kweekvijver.
· Een mooie sportaccommodatie
· En het belangrijkste veel sportplezier in teamverband.

Jongens en meisjes van 5 t/m 9 jaar nodigen we uit van

14:00 uur tot 15:30 uur om met ons mee te trainen.

Waar
: op het kunstgras en bij slecht weer in de Oranjehal.
Neem mee : voetbalschoenen of gymschoenen
Voor meer informatie:
Irma Vlaar, lid jeugdcommissie VVS’46
0226-353848 of de site www.VVS46.nl

(Buitenschools):

Turnvereniging Topturnen Opmeer

