
Babynieuws
Juf Rebecca uit groep 2/3 is bevallen van een prachtige zoon, Sef

Beste ouder(s),

We hebben een mooie start gemaakt! Spelen, lezen, gymmen,
samenwerken, plezier maken, en veel leren. Heel fijn om alle
kinderen weer om ons heen te hebben.

Nieuwsbrief september 2021

De Vreedzame School
Alle groepen, de TSO en BSO zijn gestart met het programma. Het
samen werken aan een positief werkklimaat staat de komende
periode centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken
leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar
omgaat en hoe je de klas, de aula, De Ontdekplek, Het Atelier en
alle overige ruimtes waar de kinderen gebruik van maken, ordelijk
houdt.
Om van een school of klas een groep te maken, is het belangrijk
dat elk kind voelt dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met
elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je
een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo
goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er
bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is
een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt
er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.

Wat leren de kinderen?
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en
verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van
anderen. 

De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in de
komende periode aan bod:
-Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
-Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in 
 anderen
-Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
-Herkennen van gevoelens.
-Omgaan met gevoelens.
-Controle over jezelf; een rem op (hinderlijk) impulsief gedrag.
-Conflicten oplossen door win-win situaties.
-Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
-Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

De huiswerkklas
Iedere maandag van 15.15 uur tot 16.15 uur zijn kinderen van
groep 6 t/m 8 welkom om onder begeleiding hun huiswerk te
maken. De huiswerkbegeleiding wordt gegeven door een
huiswerkcoördinator van Les Petits.
We starten na school met wat te eten en drinken. De
huiswerkbegeleiding vindt daarna plaats in de aula, waarbij we
verschillende rustige werkplekken creëren. Om 16.15 uur mogen
de kinderen opgehaald worden of, met uw goedkeuring,
zelfstandig naar huis. De kosten zijn € 3,50 per keer. U schaft
hiervoor een strippenkaart aan van € 42,00 voor 12 weken.
Een middag in de huiswerkklas
Als uw kind na school naar de huiswerkklas komt, bespreken we
eerst wat hij/zij aan huiswerk heeft. Kinderen nemen altijd hun
agenda en huiswerkmap mee. Ze kunnen aangeven wat zij
zelfstandig kunnen en waar ze hulp bij nodig hebben. Dan gaan
ze aan de slag.
De begeleider helpt de kinderen waar nodig en/of overhoort ze.
Tijdens de huiswerkbegeleiding krijgen de kinderen steeds meer
inzicht in hoe zij leren, en leren ze plannen en prioriteiten
stellen. Ook kan er geoefend worden met spreekbeurten of
boekbesprekingen en met vakken die extra moeite kosten.
Daarbij blijft het belangrijk dat er ook thuis nog wordt geoefend.
Aanmelden? Dit kan via deze link

Verkeer
Alle kinderen veilig naar school? Dat lukt niet zonder uw hulp.
Parkeren graag op de daarvoor bestemde plekken, en niet op de
stoep of op straat. Veel van onze kinderen komen lopend of op de
fiets naar school, en fout geparkeerde auto's zorgen voor
gevaarlijke situaties. 
Laten we samen zorg dragen voor een veilige schoolomgeving
voor onze kinderen!

Veilig op de fiets
Doe de fietscheck

https://www.lespetits.nl/activiteiten/huiswerkklas-ikc-de-paradijsvogel/
https://fietscheck.vvn.nl/?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=2ae48dffff-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-2ae48dffff-70249980


Een warm welkom aan:
groep 1: Lèvon en Eloi
groep 3: Fenna

Jaarkalender
U heeft de jaarkalender ontvangen. Deze kunt u ook vinden op onze
website onder het kopje "Over ons".

Voor in uw agenda:
woe 08 sept       Groep 1 t/m 3 bezoek Olmenhorst
do 09 sept         Ouderinformatieavond De Vreedzame School
                         Informatieavond groepen
ma 13 sept        IKC jaarvergadering
di 14 sept          Schoolfotograaf
do 16 sept         Schoolfotograaf
                         Dag van de pedagogisch medewerker
do 23 sept         Sportdag groep 5 t/m 8
vrij 24 sept        Gastlessen Kinderraad groep 6 t/m 8
woe 29 sept       Start Kinderpostzegelactie groep 7&8
do 30 sept         Sportdag groep 1 t/m 4 en KDV
di 05 okt            Dag van de leraar

Met vriendelijke groeten,

Team IKC De Paradijsvogel

Spelen met Spullen
In de winter van 2020 zijn we op de BSO gestart met “Spelen met
Spullen”. 
Spelen met Spullen is nu op de BSO zo geïntegreerd dat het in het
dagprogramma is opgenomen. De kinderen spelen nu dagelijks met
diverse materialen waar ze hun eigen creaties van maken, en
experimenteren met hoogte en/of snelheid. Deze wijze van spelen
sluit nauw aan bij de visie en pedagogische uitgangspunten van
ons IKC.
Achtergrond
Het spelen met losse materialen kan bijdragen aan het meer
bewegen van kinderen, het verminderen van ruzies en bijdragen
aan de sociale en creatieve ontwikkeling. Volgens de ‘theorie van
de losse spullen’ (loose parts) zijn deze materialen geen speelgoed,
maar zijn het materialen die naar eigen fantasie kunnen worden
ingezet en gebruikt.
Voor kinderen is het essentieel dat zij risico en uitdaging mogen en
kunnen ervaren bij het buitenspelen. Losse materialen helpen een
rijke speelomgeving te creëren. De waarde van risicovol spelen is
dat kinderen vaardigheden ontwikkelen om zichzelf te beschermen.
Kinderen vergroten door het omgaan met risico’s hun veerkracht
die zij in andere situaties weer kunnen gebruiken. Het is essentieel
dat kinderen leren omgaan met risico’s en gevaren. Het aan laten
rommelen vergroot de creativiteit van kinderen, leert ze hun
grenzen verkennen en hun kwaliteiten ontdekken. Voor u als
ouders is het goed om te weten dat een bult of een schram hierbij
mogelijk kunnen zijn. Samen met de kinderen worden er
speelafspraken gemaakt. De kinderen krijgen de ruimte om mee te
denken hoe we dit met elkaar organiseren op het schoolplein.
TSO
In het voorjaar hebben we het Spelen met Spullen ook al een
aantal keer aangeboden tijdens de TSO. Dit is door de kinderen als
heel positief ervaren. Nu het nieuwe schooljaar van start gaat
willen we graag ook de workshops weer gaan opstarten. Het Spelen
met Spullen gaat een standaard workshop worden tijdens de TSO.
In de Spelen met Spullen schuur kiezen de kinderen zelf met welke
materialen ze willen spelen.
Er kan gespeeld worden met losse materialen uit de natuur zoals
boomstammetjes en takken, maar ook andere materialen zoals
autobanden, kratten, buizen, slangen, kleden, matrassen,
stofzuigers en dergelijke. Daarnaast is er uitdagend speelgoed
beschikbaar zoals Balance boards, evenwichtswippen en
speeltonnen. Een voorbeeld van hoe dit in de praktijk eruit kan zien
is te vinden via het filmpje op www.playpods.co.uk

De spullen in de schuur worden geregeld aangevuld door ons. Maar
heeft u nog iets op de zolder of in uw schuur liggen waar de
kinderen blij van worden, dan horen we dit graag! Nieuwe “oude”
spullen zijn altijd welkom.

http://www.playpods.co.uk/

