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Bezoek OPO-R scholen op 16 november
Binnen de stichting OPO-R vallen 12 scholen in Tiel, Wadenoijen en Culemborg. Elk
jaar hebben wij één gezamenlijke studiedag. Dit jaar gaat het iets anders dan
andere jaren. Op woensdag 16 november krijgen wij namelijk 8 leerkrachten en
één directeur van zes andere OPO-R scholen op bezoek. Doel hiervan is om een
kijkje in elkaars keuken te nemen. Onze bezoekers krijgen bijvoorbeeld een
rondleiding van leerlingen van groep 7 en 8. Deze leerlingen kunnen de bezoekers
namelijk haarfijn uitleggen hoe een daltonschool werkt en wat daar zo bijzonder
aan is. Op hun beurt kunnen bezoekers ons weer tips geven hoe wij bijvoorbeeld de
Vreedzame School zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Woensdag 23 november
zijn onze leerlingen vrij en dan is het aan ons de beurt om bij andere OPO-R
scholen kennis te halen en te brengen. Op deze manier zijn wij voortdurend bezig
om ons onderwijs te versterken en te verbeteren.
Sinterklaasnieuws
Sinterklaas is weer in het land! Vanaf donderdag 10 november volgen wij met de
groepen 1 t/m 4 weer het Sinterklaasjournaal.
Alle kinderen mogen dinsdag 29 november op school hun schoen zetten.
Woensdag 30 november gaan we dan met alle kinderen tegelijk de klas in. De deur
gaat om 8.30 uur open, ook voor de kinderen van groep 1/2. Wij willen u vragen
om niet mee naar binnen te gaan. De ervaring heeft ons geleerd dat het dan veel te
druk wordt in de school. Yolande zal de kleuters naar binnen begeleiden.
De kinderen van groep 1/2 en 3/4 mogen zich weer aanmelden voor een optreden
(dansje, liedje zingen etc.) tijdens het Sinterklaasfeest. Mocht uw kind een
optreden willen doen, dan graag even een briefje in (laten) leveren voor 25
november.
Op de dag van het sinterklaasfeest, maandag 5 december, hoeven de kinderen
geen eten en drinken mee te nemen voor de kleine pauze, dit wordt verzorgd op
school. De schooltijden zijn verder hetzelfde als op een normale dag.
Let op: wel zelf lunch meegeven!
Dansles (herinnering)
Er zijn twee extra dansdagen die niet op de jaarplanning staan vermeld. Dit gaat
om 17 en 24 november. Op 24 november is ook de kijkdag. U bent dan van harte
uitgenodigd om een kleine dansvoorstelling bij te wonen op school. De groepen
hebben elke een eigen voorstelling.
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6

9.30-10.00 uur
10.30-11.00 uur
11.30-12.00 uur
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De Vreedzame School
Deze week ronden wij het tweede lesblok van De Vreedzame School af. We hebben
hierin met de kinderen gekeken naar meningsverschillen en conflicten. De kinderen
hebben geleerd hoe zij zelf in een conflict staan, rood, blauw of geel. Als het goed
is zeggen deze termen u inmiddels ook al een en ander! Met behulp van een
stappenplan hebben ze geleerd dat ze samen een conflict kunnen oplossen.
Belangrijk hierbij is ‘Stop, hou op!’ en daarna afkoelen. Met een verhit hoofd
kunnen we namelijk niet goed nadenken. We zullen in school een speciale hoek
inrichten waar leerlingen op de daarvoor afgesproken tijden met elkaar een conflict
kunnen bespreken. Ze krijgen hulp van het stappenplan dat daar hangt en de
verschillende kleuren petten. Weer een stapje verder met onze kleine democratie!
In de volgende Waayernieuws leest u over de inhoud van blok 3.
Vanuit de MR
Het schoolplan is klaar en goedgekeurd, evenals de begroting. Verder is er
gesproken over de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
De MR heeft nu ook een jaaractiviteitenplan en een huishoudelijk reglement.
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