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Op woensdagavond 20 december willen we samen met de kinderen en de ouders in
de klas het kerstfeest vieren. Feest is het zeker, Jezus gaf Zijn Zoon om uiteindelijk te
sterven voor ons aan het kruis, zodat onze verkeerde dingen schoongewassen worden
met het bloed van Jezus.
Wat een offer en wat een wonder. Wij mogen Zijn kinderen zijn, als we “ja” zeggen
tegen Hem. Wat er in ons leven ook mis is, waar we ook maar spijt van hebben. Door
de komst van Zijn Zoon mogen we opnieuw beginnen.
In de donkere tijd van kerst vieren wij op school het feest van het Licht.
De groepen 1 t/m 4 vieren om 18.30 uur het kerstfeest in de klas en de groepen 5 t/m
8 om 19.30 uur. Alle ouders zijn van harte welkom om deze viering mee te maken. Er
is helaas geen plaats in het lokaal voor andere gezinsleden of familieleden.

Kerstbrunch
Een kerstbrunch heeft natuurlijk niks met kerst te maken, maar is ondertussen al wel
een vaste traditie geworden.
We willen met de kinderen of ouders van groep 5 t/m 8 op vrijdag 22 december een
heerlijke kerstbrunch hebben. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn de hele dag al vrij.
Wij vragen de kinderen om allerlei lekkernijen te maken. Om 12.00 uur kunt u het eten
bezorgen. Alle kinderen moeten zelf borden en bestek meenemen. De school zorgt
voor genoeg drinken.
De kinderen zullen ‘s middags om 14.30 uur vrij zijn. We hopen op een heerlijke en
gezellige middag.

Sinterklaasfeest
Op dinsdagmorgen 5 december verwachten we rond 8.45 uur Sinterklaas bij het Ontmoetingshuis. Hoe het dit jaar zal gaan, dat moeten we maar afwachten!
Niet alleen de kinderen zijn benieuwd, maar ook de juffen en meesters vinden het
een spannend gebeuren. U bent van harte welkom om deze spannende gebeurtenis
mee te maken.
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Wonderlijk gemaakt
In de maand december wordt de tweede les van “Wonderlijk gemaakt” gegeven.
In groep 3 is het thema van de les in december: De komst van een baby. Onderdelen
die aan bod komen deze les zijn: veilig gezin, in verwachting, een baby krijgen en
voorbereidingen.
In groep 4 is het thema van de les in december: Vriendschap. Onderdelen die aan bod
komen deze les zijn: vrienden zijn en blijven, verliefdheid en verkering en verschillende aanrakingen.
In groep 5/6 is het thema van de les in december: Zelfverzekerdheid en lichaamstaal.
Onderdelen die aan bod komen deze les zijn: lichaamstaal beoordelen en zelfverzekerdheid uitstralen.

Bijbeltekst van
de maand
“Ik ben de goede
Herder en Ik ken
de Mijnen en
word door de
Mijnen gekend”.
Johannes 10: 14

In groep 7/8 is het thema van de les in december: veranderingen in de puberteit. Onderdelen die aan bod komen zijn: algemene lichamelijke veranderingen, veranderingen bij jongens en bij meisjes.
Het zou mooi zijn als u in deze maand ook met de kinderen bovenstaande onderdelen
kunt bespreken. Graag horen we feedback van u, over hoe de kinderen de lessen
hebben ervaren.

Leerlingenraad
Dit schooljaar willen we op onze school een leerlingenraad oprichten. In de leerlingenraad gaat een groep kinderen met elkaar vergaderen over zaken die de hele
school aangaan. Deze punten dragen de kinderen zelf aan vanuit hun eigen groep.
Op deze manier hopen wij beter inzicht te krijgen in wat de kinderen belangrijk vinden.
De leden van de leerlingenraad moeten er bij hun groepsgenoten achter komen wat
er in de groep leeft en wat zij graag zien veranderen. Deze punten kunnen zij dan bij
een vergadering van de leerlingenraad inbrengen. In januari of februari worden de
kinderen van groep 5 t/m 8 gevraagd om deel te nemen aan de leerlingenraad. Ze
kunnen hiervoor solliciteren en moeten zich dan als kandidaat aan de klas presenteren. De kinderen uit hun groep stemmen op de meest geschikte kandidaten. De gekozen leerlingen vormen samen de leerlingenraad. De eerste bijeenkomst van de
leerlingenraad is in maart en de tweede bijeenkomst in juni.
Het doel van de leerlingenraad:
- De leerlingen hebben een eigen stem binnen de school.
- De leerlingen weten dat hun stem meetelt.
- Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
- De betrokkenheid van leerlingen met school wordt vergroot.
- De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd.
- Door de inbreng van de leerlingen wordt de kwaliteit van de school versterkt.
- De leerlingenraad bevordert het actief burgerschap.
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de leerlingenraad.
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Mediatietraining
Op 26 oktober is de diploma uitreiking van de mediatoren van De Vreedzame School
geweest. Deze kinderen kunnen andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van
een conflict als ze daar zelf niet in slagen. In tweetallen zijn ze per dag aan de beurt
en op het plein hebben deze kinderen een mediatie petje op.
Hieronder vertellen de kinderen kort wat ze van de training vonden en hoe trots ze
zijn op hun diploma.
Jan:
Ik vond de mediatie training heel leuk want, we gingen allemaal nep ruzies spelen. En
we gingen met een stappen plan oefenen hoe je het moest oplossen. En ze gingen
allemaal grapjes tussendoor maken. en ze waren ook allemaal heel aardig. Jan
Loek:
Ik vond de mediatie training. Heel leuk vooral de toneel stukjes. En ik heb geleerd het
stappen plan. En we gingen ruzies op gelost. en ik heb veel geleerd en ik heb kinderen uit 7/8 leren kenen en dat vond ik leuk.
Cathelijne:
Ik vond het erg leuk dat ik het voor de 2e keer mocht doen, En ik heb weer nieuwe
dingen geleerd wat ik erg tof vind.|
Meinko:
Ik vond het heel leuk vooral de laatste dag dat ik een conflict mocht uitspelen ik heb
geleerd hoe ik kinderen kan helpen bij een conflict en er niet zomaar tussen te springen bij een ruzie.
Manuel:
Ik vond het heel leuk maar wel jammer dat ik ziek was toen we diploma’s kregen.
Levi van Beek:
Ik vond het leuk en erg gezellig en ik vond het ook leuk om mijn diploma te krijgen.
Ilona:
Ik vond het mooi om te doen om problemen van andere mensen op te lossen. En ik
vond het fijn om te doen. Omdat het hier op deze goed word aan gepakt. Als kinderen
ruzie hebben dat ze het goed oplossen.

Ouderwerkgroep
Werkdruk in het onderwijs is een veel besproken onderwerp op de scholen, onze
school en het ministerie.
Veel taken moeten gedaan worden en lang niet alle taken moeten gedaan worden
door de leerkrachten. Tijdens het inloopmoment met ouders hebben we hier ook over
gesproken.
Dit jaar willen we gaan werken met een ouderwerkgroep op onze school. We zijn op
zoek naar 6 - 8 ouders die ons mee willen helpen met organisatorische, huishoudelijke zaken en hand en spandiensten rondom het schoolgebeuren. U kunt dan denken
aan het versieren van de zaal met de Paasviering en het verzorgen van koffie en
thee, het meehelpen bij het Schoolontbijt en het meehelpen met het organiseren van
de school en kind activiteit.
Aanmelden voor de ouderwerkgroep kan door een mail te sturen naar:
debron@gavescholen.nl. Alvast bedankt.
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Twitterbericht
“Angst bouwt
muren.
Hoop bouw
bruggen.
Gods liefde
haalt de muren
neer”

Jarigen

Agenda
Datum

Activiteit

Dinsdag 5 december

Sinterklaasfeest

Dinsdagmiddag 5 december

Onderbouw vrij

Woensdag 20 december

Nieuwsbrief

Woensdag 20 december

Kerstvieringen

Vrijdag 22 december

Groepen 1 t/m 4 vrij

Vrijdag 22 december

12.00 uur kerstbrunch

02-12
08-12
08-12
17-12
22-12
24-12
25-12
28-12
29-12
31-12

Colin de Kievid
Dean Bax
Indy Bax
Maud Knot
Thomas van Zandbergen
Meester van de Mheen
Olaf Wolfkamp
Marijn van de Vendel
Sami Bousnin
Job Schaafsma

14.30 uur vrij
25 december - 5 januari

Kerstvakantie

Maandag 8 januari

Instroomkinderen

Maandag 22 januari

Start De Vreedzame school blok 4

Contact
Aalt van de Mheen
Werkdagen:
dinsdag en donderdagmorgen

Regel van de maand

Bas van Ramshorst
Werkdagen:
maandag, woensdag en donderdagmiddag

E-mail:
Adres:
Telefoon:
Website:

debron@gavescholen.nl
Spiesheem 54
3907NJ Veenendaal
(0318) 508510
http://debron.shsveenendaal.nl
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We hebben oor
voor elkaar.

