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OP HET PROGRAMMA
zondag 2 december 2018
eerste zondag van de advent
donderdag 6 december 2018
Sinterklaas
vrijdag 7 december 2018

ZWEMMEN
rood,
blauw en
donderdag 13/12
oranje en
maandag 10/12

indigo:

geel:

groen en
roze:
donderdag 6/12 en 20/12
paars en
wit:
maandag 03/1 en 17/12

Maandopening
vrijdag 14 december 2018

KIVA
Kersthappening
woensdag 19 december 2018
Boekenruilmarkt
donderdag 20 december 2018
De groene, indigo, blauwe en
rode vlinders gaan naar het toneel.
vrijdag 21 december 2018

Hallo, wisten jullie dat onze school een Kivaschool is?
Kiva is een Fins antipestprogramma dat probeert preventief
te werken aan een goed schoolklimaat, om zo pesten te
voorkomen. Het leert ons ook omgaan met pesten als het zich
voordoet. Elke maand wordt er in de klas rond een thema
gewerkt. Thema’s voor december:

Thema: ‘Anders is leuk’
De leerlingen leren gepast omgaan met elkaars verschillen en
staan stil bij de positieve eigenschappen van anderen en van
zichzelf.
Thema:‘Mediawijs, mediawijzer, media-

Kerstviering
dinsdag 25 december 2018

wijst!’
De leerlingen leren gepast omgaan met alle kanten van het
gebruik van media. Ze leren over cyberpesten en gepast om te
gaan met deze vorm van pesten.

Kerstmis
Voor iedereen hebben we dezelfde regel:
Word je gepest of zie je pesten, praat erover!!!

DOOLHOF

aankomst

lief

baard

maan

chocoladeletter

marsepein

december

mijter

fietspiet

raam

hoofdpiet

reis

hoog

rijmen

inpakpiet

Sinterklaas

kasteel

snoepgoed

kind

Spanje

klimmen

spannend

kus

stoer

lekkers

stoomboot

liedje

zingen

TAFELTEKENING
Kan jij deze mooi
inkleuren?
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INTERVIEW MET MEESTER STEFAN
Melanie, Zenzi, Xylana en Ferdijan van de roze vlinders
. hebben meester Stefan geïnterviewd.
Wij hebben enkele vragen voor jou:

Dag meester Stefan, hoe gaat het met jou?
Het gaat goed met mij.
Hoe oud ben je? En hoe lang ben je hier al een meester?
Ik ben 42 jaar en werk hier al 21 jaar als meester.

Heb je altijd computerles en turnles gegeven? Of heb je ooit iets anders gegeven?
Ik heb 17 jaar in de klas gestaan en 11 jaar lesgegeven in de hoogste klas.

Wat vind je ervan om turnles te geven op de hele school?
Leuk, ik hou van kinderen die graag turnen!
Wat vind je van de kinderen hier op school?
Leukerds! Ik vind het fijn dat jullie altijd jullie best doen in de turnles en ik hou van jullie grappen en
zotte kuren.
Met wie kan je goed samenwerken op school?
Met iedereen samen!
Vind je het leuk om een meester op onze school te zijn? Waarom?
Ja heel leuk, ik word blij van alle kinderen die lachen.
Wat zou je zijn als je geen meester zou zijn?
Ik zou graag brandweerman worden.
Wat doe je in je vrije tijd?
Ik lees graag, met mijn 2 zoontjes spelen, voetbaltraining geven en Lego verzamelen.
Waar zie jij jezelf binnen 10 jaar?
Op het strand onder een parasol in een warme zon.
Wat wens je voor de school voor het nieuwe jaar?
Een nieuwe speelplaats, een nieuw klaslokaal en een nieuwe turnzaal.
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