Schooljournaal
O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk,
T: 0251 – 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl
W: www.obsdezilvermeeuw.nl
Dinsdag 8 december 2015

Oudertevredenheidspeiling
Op zaterdag 5 december eindigde de mogelijkheid om
de oudertevredenheidspeiling in te vullen. Wij hebben
CONTACTPERSONEN
VOORZITTER MR:
Jacco de Wit
telefoonnummer 253164
mr@obsdezilvermeeuw.nl

VOORZITTER OR:
Simone van Esch
telefoonnummer 241043
or@obsdezilvermeeuw.nl

COÖRDINATIE
TUSSENSCHOOLSE OPVANG:
Nettie Ooteman
Miriam de Wit:
(aanwezig: ma en do 8.30 uur /
9.00 uur)
Aan en afmelden via dit mailadres
TSO@obsdezilvermeeuw.nl

COÖRDINATOR
HOOFDLUIS:
Marina Vos:
telefoonnummer 232646
(aanwezig: di/vr)
marina.vos@obsdezilvermeeuw.nl

58 reacties mogen ontvangen.

Via dit Schooljournaal willen we iedereen die
gereageerd heeft van harte bedanken.
Zodra de gegevens zijn verwerkt, zullen wij u
informeren.
Dag Sinterklaasje 2015
Wat was het weer spannend afgelopen vrijdag!
Iedereen stond vol verwachting te zingen in de
Visserstraat voor de Sint.
Ja hoor!: daar zagen we een paard en wagen met de
Sint en de Pieten, maar.... ze reden de verkeerde
kant op!
Gelukkig hoorden de Sint en zijn Pieten ons heel hard
roepen en kwamen ze gauw weer terug!
Nadat we de Sint en zijn Pieten hadden ontvangen
gingen we snel naar binnen.
De groepen 1 t/m 4 hadden een Sintcircuit:
Er waren 5 onderdelen te doen, namelijk:
Op visite gaan bij de Sint en Piet.
Een cadeautje uitzoeken in de schatkamer van Sint en
inpakken.
Limonade drinken en koek eten begeleid door een
verhaaltje voorgelezen door een Piet.
Spelletjes doen: sjoelen met pepernoten, kwartetten,
memory en sinterklaasganzenbord.
Pietengym in het speellokaal samen met twee Pieten.
Er was ook nog een accordeoniste die
sinterklaasliedjes speelde!

In de bovenbouw stonden de prachtigste surprises klaar voorzien van een rijm.
Deze werden door middel van een spel uitgepakt. Gelukkig zaten er ook dit jaar weer de
gevraagde cadeautjes in!
Ook in de bovenbouw kwamen Sint en zijn
Pieten nog
even op bezoek.
Sint en Pieten: Weer hartelijk bedankt voor
een hele
gezellige dag!
Hopelijk tot volgend jaar!

KERSTINFORMATIE!! - KERSTINFORMATIE!! - KERSTINFORMATIE!!
Kerststukjes maken
Woensdag 16 december (groep 8) en donderdag 17 december gaan de
kinderen een kerststuk maken.
Zij hebben hier wel wat spulletjes voor nodig. Wilt u uw kind een potje
met nat oase erin, insteekspulletjes en een (nep) kaars/waxinelichtje meegeven? Dan
zorgen zij dat u een mooi kerststukje op tafel krijgt.
Ook zijn korte takjes groen van harte welkom. Denk aan conifeer, dennetakjes, hulst,
klimop, ed.
Groep 1/2 graag tasjes voorzien van naam.
Kerstdiner 17 december
Donderdagavond 17 december houden we weer ons jaarlijkse kerstdiner op school.
In de groepen 1 t/m 4 hangen de intekenlijsten waarop u kunt aangeven wat u graag wilt
maken. De groepen 5 t/m 8 krijgen een brief mee naar huis waarop u 3 opties kunt
aangeven.
Het diner begint om 17.15 uur en eindigt om 18.30 uur. Alle kinderen mogen
donderdagochtend zelf een bord, beker en bestek meenemen (voorzien van hun naam).
De deuren gaan 10 minuten voor aanvang open (17.05 uur). Op dat moment kunt u
ook het eten naar de klas brengen.
Vanaf 18.00 uur kunt u op het plein een glühwein of warme
chocolademelk komen drinken. Dit wordt verzorgd door de Ouderraad. De
kinderen zorgen om 18.30 uur voor een leuke afsluiting, dus zorg dat u er
op tijd bent!
Na afloop kunt u de klas in om de schalen, kerststukjes e.d. op te halen.
Bij voorbaat willen we, mede namens alle kinderen, de koks en kokkinnen bedanken voor
alle heerlijkheden!
De kiwi-actie?
Er is al een kant van de poster vol (150 stickers)!
De andere kant schiet ook al aardig op, nog een paar stickers te gaan
en
ook deze kant van de poster is vol.
De poster hangt in de gang bij groep 6, dus heb je nog stickers? Kom ze opplakken!
Workshop “en de kinderen scheiden mee”
volgens het Zandkastelen-programma.

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, gaat ineens
veranderen. Kinderen kunnen in deze onzekere periode een steuntje in de rug goed
gebruiken. In deze workshop wordt gewerkt volgens het Zandkastelen-programma. Het
is een workshop voor kinderen/pubers in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. In een speciaal op
hun leeftijdsgroep afgestemde groep, komen zij 1 ochtend of middag bijeen. In deze
workshop leren zij beter begrijpen wat een scheiding betekent en wat er allemaal
gebeurt. Ook wordt ze handvatten gegeven om beter met deze situatie om te gaan.
Er zal voorafgaand aan de workshop een aparte ouderbijeenkomst zijn waarin de coaches
informatie geven over wat een echtscheiding betekent voor een kind. Verder geven de
coaches ouders een aanzet om op een constructieve manier in gesprek te gaan met hun
kinderen over de echtscheiding en alles wat daarbij komt kijken. Ouders krijgen tips (do’s
en don’ts) hoe zij het in deze periode zo goed mogelijk voor de kinderen kunnen doen.
Aan het einde van de bijeenkomst krijgen ouders deze informatie mee naar huis, zodat
zij alles nog eens terug kunnen lezen.
De workshop is geschikt voor gezinnen waarbij ouders voornemens zijn te gaan scheiden
of gescheiden zijn.
De workshops voor kinderen in de basisschool leeftijd (6 t/m 12 jaar) zijn gepland op:

Woensdagavond 9 december 2015 ouderbijeenkomst
Zaterdagmiddag 12 december 2015 kinderworkshop
Woensdagavond 13 januari 2016 ouderbijeenkomst
Zaterdagmiddag 16 januari 2016 kinderworkshop
De locatie waar de workshop en de ouderbijeenkomst gehouden wordt, zal in een
basisschool in Beverwijk of Heemskerk zijn.
Informatie, het aanvragen van een folder en aanmelden kan via;
Danielle Kerkhof opvoedcoach@hetnet.nl of telefoonnummer 06-46441332
Paula Beentjes info@paulabeentjesmediation.nl of telefoonnummer 06-20557000
Kijk voor meer informatie op de website; www.paulabeentjesmediation.nl of
www.zandkastelen.nl

