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Dank aan de ouderraad en alle ouders
We willen de ouderraad bedanken voor het geweldige kerst en sinterklaasfeest.
Daarnaast ook alle ouders die weer voor een fantastische kerstmaaltijd hebben gezorgd.
Het was een sfeervol en warm kerstfeest, niet alleen in de groepen maar ook in de hal
met de ouders!

Diplomering Juf Rachelle

De van Randwijkschool heeft er een gedragsspecialist bij!
Juf Rachelle heeft gisteren haar diploma in ontvangst genomen!!!

Start Leefstijl thema “Ken je dat gevoel”
Om gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren
herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om kinderen
meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te leren die
van anderen te herkennen. Daarnaast beschikken kinderen vaak
(nog) niet over juiste woordenschat om precies aan te kunnen
geven hoe ze zich voelen. Ze weten wel of ze blij of boos zijn,
maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of boosheid
schuilgaat, kunnen ze niet verwoorden. In dit thema breiden
kinderen daarom
hun emotionele woordenschat uit.

Thema “Programmeren”
Als afsluiting van het thema “programmeren” hebben alle groepen van de Sint een
klassencadeau ontvangen met de opdracht uit te zoeken hoe het werkt en te presenteren
aan de andere groepen. Groep 5 leert groep 3 met Dash muziek te maken. 6,7 en 8
lieten de drone’s door het speellokaal vliegen en ook de kleuters demonstreerde hoe je
met duplo kunt programmeren. Groep 3 tot en met 5 hebben geleerd om emoji's te
maken. Ruben uit groep 4 heeft een zeer creatieve emoticon gemaakt

.

Groep 6,7 en 8 presenteren de resultaten van het onderzoek aan elkaar

.

Hoofdluis controle
In de eerste week na de vakantie worden in alle klassen de kinderen weer
gecontroleerd op hoofdluizen en/of neten. Dit wordt in de klassen gedaan
door een vast team ervaren controleurs. Wilt u uw kind(eren) thuis alvast
controleren op hoofdluis. Thuis een besmetting constateren is prettiger
voor het kind, de ouders en de school. Wilt u aan school melden als uw
kind(eren) hoofdluizen/neten heeft.

Agenda / belangrijke data
7 januari

Weer naar school

