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Agenda
-

Ma. 17 september ....... Start Blok 2 De Vreedzame School
Wo. 19 september ...... Creamiddag ronde 1, les 1 (groep 6-7-8)
Vr. 21 september ........ Creamiddag ronde 1, les 1 (groep 3-4-5)
Ma. 24 september ....... Techniekles (alle groepen)
Wo. 26 september ...... Start Kinderpostzegels
Wo. 26 september ...... Creamiddag ronde 1, les 2 (groep 6-7-8)
Vr. 28 september ........ Creamiddag ronde 1, les 2 (groep 3-4-5)
Wo. 3 oktober ............ Deltadag (alle leerlingen vrij)
Wo. 3 oktober ............ Start Kinderboekenweek
Vr. 5 oktober.............. Dag van de Leraar
Vr. 5 oktober.............. Podiumbeurt groep Oranje en groep 4

De Vreedzame
School blok 2



Creamiddag



Oproep materialen



Prikbord

_________

___________________

___________________
Volg ons ook via:

De Vreedzame school 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 ermee omgaat. Hoe
los je op een positieve manier conflicten op? Hoe
zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn
met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te
monden in ruzie.
We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil
winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is
dan tevreden, de andere partij is de verliezer. De
kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig
moeten worden voordat ze na kunnen denken over
een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’.
Creamiddagen in ateliers groep 3 tot en met 8
Tijdens de creamiddagen werken de
kinderen in klasdoorbroken groepen.
Dankzij de inzet van hulpouders kunnen
we opdrachten aanbieden die normaal
niet in een wekelijkse les passen. Dit jaar
kiezen wij er weer voor om de ateliers te
vullen met de ‘klassieke’ onderdelen van
handvaardigheid. Hierbij kunt u denken
aan kalligraferen, schilderen, etc. Al deze onderdelen vallen binnen de
discipline ‘beeldende vorming’. De overige disciplines worden door de
leerkracht op andere momenten aangeboden.
Oproep: materialen creamiddagen!
Voor de creamiddagen zijn wij op zoek naar de volgende materialen:
- Kosteloos materiaal (lappen stof, knopen, kurken, rietjes, wc-rollen,
keukenrollen, kartonnen verpakkingen, plastic verpakkingen, blikjes,
mandarijnen/sinaasappelnetjes, deksels, doppen, wol, enzovoort)
- Lege eierdozen
- Kranten
De eerste creamiddagen zijn in de week van 17 september. Spaart u met ons
mee? De materialen kunt u inleveren bij de ingang van onze gang in Het
Lichtruim.

Prikbord: Flyer Kunstexpress Maatjes Project
Zie bijlage
Nieuws uit de kerken
Kinderwoorddienst in de Michaëlkerk
Aanstaande zondag, 16 september, is er weer een kinderwoorddienst in de Michaëlkerk. De viering begint
om 10:00 uur. In de kerk is er deze zondag een dubbelfeest te vieren. Allereerst is het de zogenoemde
Startzondag waarbij we vieren dat we na een fijne zomerperiode weer aan de slag mogen thuis, op school
of op het werk. Ten tweede vieren we het begin van een jubileumjaar: 125 jaar (!) katholieke kerk De
Bilt. Voor de kinderwoorddienst gaan we met de kinderen naar onze eigen ruimte en luisteren naar een
verhaal over Jezus. Wat vertelde hij aan de mensen en wat kunnen we van hem leren vandaag. Na afloop
van de viering hoef je niet meteen naar huis, want er zijn nog allerlei spelletjes te doen en er is een
fototentoonstelling over 125 jaar katholieke kerk in De Bilt. Kom je ook? En heb je al andere plannen voor
zondag, noteer dan in ieder geval voor de volgende keer: 21 oktober; dan is er een gezinsviering.

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de
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