Nieuwsbrief 14
Groepen 1-2
vrijdag 3 december 2021
Beste ouders van de onderbouw,
Schoolweek 14
Deze hele schoolweek stond in het thema van sinterklaas. De kinderen
waren gezellig druk en deden vol enthousiasme mee met pietengym. Het
op de mat blijven liggen tijdens de yogalessen vonden een aantal
kinderen toch wel wat moeilijk.
Vanochtend ontvingen wij Sinterklaas en zijn pieten op het schoolplein.
De kinderen stonden allemaal enthousiast te zingen en te dansen. Daarna
kwam de goedheiligman nog bij de groepen langs en werden de kinderen
verwend met een cadeautje en wat kruidnoten. Ook deelde Sinterklaas
een groepscadeau uit, om in de klas mee te spelen.

Volgende week
Vanaf woensdag zullen wij de school weer omtoveren in de kerstsfeer,
met een kerstboom, veel lichtjes, kerstverhalen en ‘kerstknutsels’.
Monkey Moves

Bijgesloten vinden jullie een informatiefolder van Monkey Moves. Zij
komen op 8 en 15 december een gymles in de gymzaal geven aan alle
kleuterklassen. Hun doel is om jonge kinderen een betere motorische
basis bij te brengen, en zij promoten tevens hun eigen ‘multisport’
programma. Aangezien ze niet op 1 dag langs kunnen komen, is het
gymrooster voor beide dagen verandert, dus hierbij de planning:
woensdag 8 december
08.30
09.30
10.50
11.30

-

09.30
10.30
11.30
12.10

uur:
uur:
uur:
uur:

Schanullekes (monkey moves)
Dakhazen (monkey moves)
Denderleeuwen (gymles)
Samsons (gymles)

Woensdag 15 december
08.30
09.30
10.50
11.30

-

09.30
10.30
11.30
12.10

uur:
uur:
uur:
uur:

Denderleeuwen (monkey moves)
Samsons (monkey moves)
Schanullekes (gymles)
Dakhazen (gymles)

De lessen van Monkey Moves beginnen om 8.30 uur. Het is handig als de
ouders van de Schanullekes en de Denderleeuwen hun kinderen óf al
in sportkleding óf al om 08.15 uur brengen (voldoende tijd voor
omkleden).
Paarse Vrijdag
Op deze dag staan we stil bij de diversiteit aan geaardheden. We
bespreken dan thema's als geaardheid, genderidentiteit en acceptatie. De
Zevensprong neemt dit jaar voor het eerst hieraan deel. In de onderbouw
zullen wij deze dag gebruiken om het te hebben over verschillen tussen
kinderen. Onze intentie is om met de kinderen gesprekken hierover te
hebben en te benadrukken dat die verschillen fijn zijn en dat iedereen
goed is zoals hij of zij is. Kinderen en onderwijspersoneel dragen op die
dag paarse of regenboogkleurige kleding. Willen jullie ons helpen de
kinderen hieraan te herinneren? Zelf meer weten over Paarse Vrijdag,
bekijk dit filmpje: Sophie heeft twee vaders en viert Paarse Vrijdag op
school

Verder nog
Om goed voorbereid te zijn op eventueel toekomstig thuiswerken, vragen
wij jullie om, als dat nog niet is gebeurd, eens te kijken op Google
Classroom. Dan hebben jullie al een idee wat er allemaal staat en dan is
er meteen een controle of de inloggegevens nog kloppen.
Fijn sinterklaasweekend!
Marion, Marja, Rachida, Cathérine, Romea, Jannie, Mylène, Rosa en
Yvonne

