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Belangrijke datum
-

20 december: Leerlingen ‘s middags vrij en ‘s avonds
Kerstdiner van 17.30 uur - 19.00 uur.
21 december: 12.15 uur: Start Kerstvakantie
07 januari: Eerste schooldag in 2019!

Techniek
De leerlingen van groep 6/7 en 7/8 zijn afgelopen
dinsdag druk bezig geweest met techniek. Vaders,
opa’s en vrijwilligers hebben de leerlingen begeleid.
Fantastisch om te zien! De wens ligt er ook om in het
nieuwe schoolgebouw een technieklokaal in te richten.
Dat idee nemen we zeker mee! Hieronder een berichtje
van Fenne en Kirsten uit groep 6/7.

kerstboom knutselen
wij hebben 18 december een kerstboom met lampjes
geknutseld. We vonden het heel leuk om te
doen.Wat had je nodig:een printplaat, 10 lampjes 1
groene en 9 rode, 1 grote batterij en 10 weerstandjes.
Eerst kreeg iedereen een printplaatje en 10 lampjes
en 10 weerstandjes en toen we alle weerstandjes erin
hadden moesten we alles vast solderen en alle draadjes afknippen met een klein
tangetje. Daarna moest je alle lampjes er in doen, dan weer vast solderen en alle
draadjes weer afknippen met een klein tangetje. Dan kreeg je een batterij en dan
kijken of ie het deed en klaar was je boompje.
Liefs Fenne en Kirsten

Volledige renovatie schoolgebouw
We zijn druk met de volledige renovatie van het schoolgebouw. Leerkrachten kijken op
andere scholen naar ideeën om mee te nemen naar onze school. De peuterspeelzaal zal
zich drie ochtenden vestigen in het speellokaal. Er komt een toilet en keukentje in het
speellokaal. Zo behouden wij als school 5 lokalen. De leerlingenraad denkt mee over de

kleur van de vloer en over de tegels van de toiletten. Ze denken na met hun klas hoe ze
de hal willen inrichten. Moeten hier hoekjes komen, tafels, sta tafels……..

Boeken
De leerlingenraad gaat inventariseren welke boeken de leerlingen van alle groepen
graag in de bibliotheek willen hebben. Daarna zullen er boeken aangeschaft worden
vanuit de gelden van de kledingbeurs en kledinginzameling.

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag
We hebben samen het het team een stappenplan grensoverschrijdend gedrag gemaakt.
Wat is grensoverschrijdend gedrag? Bijvoorbeeld: brutaal, fysiek geweld, orde
verstoren… We benoemen het gedrag wat we zien en we benoemen ook het gedrag
wat we verwachten. Leerlingen krijgen dan even de tijd (de leerkracht loopt een rondje
en komt dan terug bij de leerling) om gedrag aan te passen. Lukt dit niet dat gaat hij/ zij
naar een nadenkplek in een andere groep. Zij denken daar na over wat er gebeurd is en
na een kwartier komt de eigen leerkracht vragen of de leerling terug kan komen. Ja, dan
wordt het incident na schooltijd besproken. Heeft een leerling meer bedenktijd nodig,
dan wordt het onderstaande formulier gebruikt en ingevuld door de leerling. Dit
formulier wordt eerst met de leerkracht besproken en later mee naar huis gegeven,
zodat de leerling het met zijn/haar ouders kan bespreken. Wilt u het hele stappenplan
inzien dan kan dat. Het stappenplan grensoverschrijdend gedrag staat op onze website
onder kopje protocollen.

Wat is er gebeurd?

Hoe kan ik dit voortaan voorkomen?

Hoe ga ik dit oplossen?

Gym groep 6/7
Juf Nienke heeft geen gymbevoegdheid, daarom ga ik, Cindy, mee naar de gym. Het lukt
mij niet meer om elke donderdag bij de gym aanwezig te zijn. Daarom hebben wij naar
andere oplossingen gezocht. Een vakleerkracht gym voor een uurtje, maar deze komen
niet voor één uur, gekeken naar subsidies, gemeente ...maar het is niet gelukt. Daarom
zijn we tot de volgende oplossing gekomen: Dinsdag krijgen de leerlingen van groep 6/7
1,5 uur gym en zij spelen donderdag dan een kwartier langer buiten. Groep 6/7 gymt
dus alleen op dinsdag en niet meer op donderdag vanaf dinsdag 8 januari 2019. We
blijven ondertussen zoeken naar andere mogelijkheden hierin.

Kinderpostzegelactie
Dankzij de inzet van de leerlingen van de Kraaienboom is er een heel mooie bedrag bij
elkaar gebracht. Maar liefst: 3.593,07 euro!! Een prachtig resultaat! Hiermee kunnen heel
veel kinderen geholpen worden!

Lezen in de vakantie
Het is heerlijk dat de leerlingen twee weken kunnen uitrusten! Om te zorgen dat
leerlingen niet terugvallen in het lezen is het belangrijk om in de kerstvakantie ook te
lezen. Het gaat dan vooral om het plezier in lezen. Het voorlezen, samen lezen, op
verschillende plekken lezen; in je bed, bij de kerstboom….

Wij wensen alle leerlingen en ouders heel fijne
kerstdagen toe en een goed
en gezond 2019!!
Een kerstgroet namens het team van de Kraaienboom

