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Agenda

Inhoudsopgave

5 december
6 december
20 december
25 december t/m
5 januari

Sintviering;
continurooster tot 14:00 uur
Lesvrij: alle leerlingen zijn vrij
Kerstdiner 17.00 uur tot 18.30 uur
Kerstvakantie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agenda
Sinterklaas
Nieuws uit groep 4
Nieuws van de MR
Schoolfotograaf
Dode-hoekles in groep 7 en 8
Goed gedaan

Sinterklaas
Afgelopen zaterdag is de Sint en zijn Pieten weer in Nederland aangekomen. De ouders van
de ouderraad hebben met nog extra hulpouders de school weer mooi versierd. Hartelijk dank
daarvoor!
In de bijlage treft u informatie aan over de Sintviering de komende weken.

Nieuws uit groep 4
We kunnen goed rekenen tot 100. Het rekenen is heel anders dan in groep 3.
We doen veel met het wisbordje.
Ook werken we al in werk- en rekenschriften en we hebben een
rekenboek.
We kunnen al rekenen met tientallen en maken erbij-sommen tot 100.

Geldrekenen en klokkijken vinden we leuk.
Vorige week hebben we meten met centimeters
geleerd. We kregen een papieren liniaal van een
meter om mee te oefenen.

Donderdag krijgen we een KIDD les.
Dan komt er een kunstenaar op school
om ons les te geven. Bij juf Anja hebben
we er al een tekening over gemaakt.
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Nieuws van de MR
De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 12 december a.s. om 19.30 uur.
De MR nodigt alle ouders uit om onderwerpen die zij graag op de agenda van de MR zien
staan te melden. Dit kan via mr@architect.asg.nl of door één van de MR leden persoonlijk
aan te spreken.

Schoolfotograaf
Vorig schooljaar kwam de schoolfotograaf in november. Dit schooljaar komt de
schoolfotograaf in juni. We hebben hiervoor gekozen om 2 redenen: Aan het einde van het
schooljaar zijn de kleutergroepen groter en zo is er voor alle leerlingen van dit schooljaar een
foto met de hele groep. De andere reden is dat de kinderen in de zomer zonniger op de foto
komen te staan.

Dode-hoekles
Op 20 november hebben de groepen 7 en 8 een dode hoekles gevolgd. Met het
lesprogramma Veilig op Weg leerden de kinderen wat je het beste kunt doen als je een
vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat tegenkomt. Dankzij de inzet van DHL Parcel
en een voorlichter van Veilig Verkeer Nederland, kregen de kinderen een leuke les over de
dode hoek en andere zaken waar bestuurders van grote voertuigen mee te maken hebben.

Veilig op weg
Het lesprogramma Veilig op
Weg begint in de klas met
een film en een quiz, waarin
de kinderen leren wat de
dode hoek is en hoe ze veilig
kunnen omgaan met grote
voertuigen in het verkeer.
Ook is er speciale aandacht
voor de juiste plek bij een
rotonde. Maar het
spannendste gedeelte van de
les is natuurlijk wanneer de
kinderen plaats mogen
nemen in de cabine van een
echte vrachtauto en zelf
kunnen ervaren wat een
chauffeur wel en niet ziet.
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Oefenen met uw kind!
Verkeer leer je pas echt door het te
doen. Verkeerseducatie hoort dan ook
niet alleen in de klas. Ook ouders spelen
een belangrijke rol. Bespreek af en toe
de twee vuistregels met uw kind(eren).
1. Ga nooit naast een vrachtauto staan
maar blijf er rechts en ruim achter.
2. Houd meer dan drie meter afstand
aan alle zijden van de vrachtauto.
De dode hoek in het verkeer
Chauffeurs van vrachtauto’s, bussen en andere grote voertuigen hebben geen zicht op
verkeer rechts naast hun auto en pal voor en achter hun auto. Jaarlijks vallen door
ongelukken met de dode hoek rond de 10 doden en zijn er enkele tientallen zwaargewonden
te betreuren. Het doel van de 'dode-hoek-les' is nul verkeersslachtoffers door de dode hoek
van vrachtwagens.
Verschillende maatregelen, zoals spiegels en camera’s op grote voertuigen, maken de dode
hoek kleiner, maar lossen het probleem niet helemaal op. Daarom is voorlichting letterlijk
van levensbelang, vooral aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen.
Veilig op Weg is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek
Nederland (TLN) en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland.

Goed gedaan
Deze 2 weken werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Samen
spelen en werken’.
Om goed samen te kunnen spelen en werken is het belangrijk dat kinderen op een prettige
manier met anderen omgaan en leren om taken en aandacht samen eerlijk te delen.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Zeg ‘sorry’ als je iets doet waar iemand last van heeft.
• Zeg ‘dank je wel’ als iemand iets aardigs voor je doet.
• Als je samenwerkt, moet je de leuke en de vervelende klusjes eerlijk verdelen.
Tips voor thuis
• Geef het goede voorbeeld door uw kind te bedanken als hij u helpt of iets aardigs voor
u doet, en ‘sorry’ te zeggen als u iets doet wat u niet had moeten doen.
• Gebruik bij kinderen onderling vaak het ‘om-de-beurt-principe’: om de beurt vertellen
wat je gespeeld hebt, om de beurt helpen de tafel af te ruimen.
• Leer uw kind ook rekening te houden met u. ‘Nu wil ik een keer de vis eten geven.’
Zeker een enigst kind kan anders denken dat het altijd recht heeft op de leuke klusjes.
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