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November

December

07-11: Kiva feestje
10-11: Start Zwemproject groep 5 en 6
10-11: Lampionnen show
17-11: Zwemproject groep 5 en 6
24-11: Zwemproject groep 5 en 6
24-11: Informatieavond groep 8

01-12: Kijkles Zwemproject groep 5 en 6
05-12: Sinterklaasviering
22-12: Kerstviering
23-12: 's Middags vrij
26-12 tot 07-01-2023 : Kerstvakantie

Welkom nieuwe leerlingen
PSZ: Aleck Lourenssen en Maeve Dijkstra
Groep 1. Emma Troost, Niels Jansen en Michelle
Borgers
Wij heten deze leerlingen van harte welkom en we
hopen dat ze een fijne tijd bij ons op het kindcentrum
zullen hebben.
Oud papier
In september hebben Paul
Katuin en Patrick Bakker
gelopen. Afgelopen
woensdag hebben Jos
Takens en Robin Knoops het
papier opgehaald. Wij danken allen weer voor hun
inzet. Voor 7 december zijn wij nog op zoek naar
lopers. Opgeven kan door een mail te sturen naar
oudpapier-kcdeuilenburcht@hotmail.com
Luizencontrole
Maandag 31 oktober is er weer
een controle van het LOT geweest.
Er zijn in 2 groepen luizen
gevonden. In groep 3 en 6 zal op 14
november een extra controle zijn. Heeft u vragen of
opmerkingen omtrent de controles of het LOT ?? Wij
horen dit graag.
Stel uw vragen gerust aan de groepsleerkracht of de
directie, zij schakelen het LOT dan in.

Versterking gezocht! Luizen Opsporings Team
Elk schooljaar controleren wij alle kinderen op luizen.
Dit doen wij meerdere keren per jaar, in ieder geval
elke eerste maandag na een vakantie.
Op deze manier doen we ons best om de school luisvrij
te houden. Nu zijn wij voor komend jaar op zoek naar
versterking van ons team. Lijkt het je wat om bij ons
team te komen of wil je nog wat extra informatie?
Dan horen we graag van je.
Voorschoolse opvang
U kunt uw kind vanaf 7.30 uur op school brengen.
Kosten zijn 3,00 euro per kind. Heeft u 2 kinderen dan
zijn de kosten 2,50 per kind (dit is niet aftrekbaar van
de belasting). Het geld kunt u contant betalen per keer
of per maand. Mocht u gebruik willen maken van deze
optie dan kunt u contact opnemen met Iris Kuiper
i.kuiper@sooog.nl.
De kinderen worden afwisselend in de ruimtes van de
PSZ, groep 1 en 2 opgevangen. Daar kunnen de
kinderen dan nog even lekker ontbijten en spelen.
Gezocht!
Voor de overblijf zijn wij op zoek naar 1 enthousiaste
vader, moeder, opa of oma. Die tegen een kleine
vergoeding de kinderen tussen de middag wil
opvangen op school. Je eet gezellig een broodje met de
kinderen, gaat met ze naar buiten en/of doet een
spelletje. Opgave kan bij i.kuiper@sooog.nl

Lampionnenshow
De kinderen gaan de komende tijd hard werken aan de
lampions. Donderdagavond 10 november van 18.00
uur tot 18.30 uur kunt u de lampions komen
bewonderen tijdens de jaarlijkse lampionnenshow.
Dinsdag moeten de kinderen hun stokje voor de
lampion meenemen.
Natuurlijk heeft juf Anna ook dit jaar weer geholpen
met het maken van prachtige voorbeelden. Bedankt juf
Anna.

Vooraankondiging aangepaste schooltijden 5
december
Op 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten bij ons
op school. Wij verwachten alle kinderen daarom om
8.10 uur op school.
•
•
•

De kinderen van de PSZ zijn deze ochtend om
11.00 uur vrij.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan die
dag tot 12.15 uur naar school. s ’Middags zijn
zij vrij.
De groepen 5 t/m 8 hebben die dag een
continurooster. Zij eten op school en zijn om
14.00 uur vrij. De lunch wordt door school
geregeld.

KiVa nieuws (PSZ,UB)
Wat gaan we doen in de onderbouw?
Na de herfstvakantie gaan we starten met thema 3:
“Wat is een fijne groep?” Iedereen maakt deel uit van
verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en
in de andere misschien niet. Fijne groepen
ondernemen samen activiteiten en er heerst een
goede sfeer. Problemen worden er samen opgelost! In
het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar
manieren waarmee we kunnen voorkomen dat er
kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen dat
anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat de groep fijn is voor iedereen?
Kiva regel drie is: “Wij horen er allemaal bij: ik, hij en
ook jij”.
Wat gaan we doen in de bovenbouw?
Na de herfstvakantie gaan we starten met thema 3:
“Wat is communicatie?” Thema 3 staat in het teken
van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.
Om betekenis te kunnen geven aan iemands woorden
is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar
diegene zijn of haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo
kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie
kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen
van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te zetten in
ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties.
Kiva regel drie is: “We praten met elkaar (en
gebruiken daarbij ik-taal)”

UITNODIGING KiVa feest!
Wij nodigen jullie uit voor het KiVa feest die plaatsvindt
op aanstaande maandag 7 november om 08.30 op het
schoolplein rondom het podium. Dit feestje is ter
gelegenheid van het nieuwe KiVa certificaat die we
weer voor 2 jaar op de muur bij de ingang mogen
ophangen. Die dag komt er een meneer van KiVa langs
die ons het certificaat zal overhandigen. Dit zal
ongeveer een half uur duren. Als afsluiting krijgen de
kinderen nog wat eten en drinken.

