December 2018

Aan alle ouders/verzorgers van De Oanrin,
Overzicht activiteiten
 13 december
 14 december
 20 december
 22 dec t/m 6 jan

afsluiting 1e talentencircuit
leerlingenraad
Kerstviering
Kerstvakantie

Sinterklaas
Op 4 december was Sinterklaas weer op onze school. In een Jeep kwam hij aan met daarachter een auto en caravan. Daarin zaten de Pieten en…..hun baby! De caravan was de opvang (Opvang De Pepernoot!).
’s Ochtends was Sinterklaas eerst in de groepen van Betrouwen. ’s Middags kwam hij bij ons in alle groepen.
Eerst was hij in het speellokaal met de groepen 1 t/m 4 en daarna ging hij ook nog even langs de bovenbouwgroepen. Daar hadden ze ’s ochtends al de cadeautjes uitgepakt.
Rond 2 uur hebben we met z’n allen de Sint en zijn Pieten uitgezwaaid.
Al met al een geslaagde dag!
Kerst!
Op donderdag 20 december vieren we weer Kerst met elkaar. Er is dit jaar weer een leuk programma bedacht.
We starten om 16.30 uur en gaan door tot ongeveer 19.30 uur. Het is deze keer zowel voor de kinderen als alle
ouders. Dus noteer ar vast in u agenda!
Meer informatie volgt via Social Schools.
Schoolse zaken
December is traditioneel de maand dat we vooral bezig zijn met Sinterklaas en Kerst. De beleidszaken staan op
een iets lager pitje, omdat alle tijd en energie even in de groepen nodig is.
In januari start iedereen weer fris na een welverdiende vakantie. Al snel komen dan de middentoetsen van Cito.
Dat is ook de periode van het op een rijtje zetten van de opbrengsten, het analyseren van de gegevens en het
maken van de rapporten. Vlak voor de voorjaarsvakantie zijn weer de oudergesprekken hierover. U ontvangt hier
t.z.t. een uitnodiging voor
In januari zullen de kinderen van groep 5-8 ook weer input geven voor de monitor m.b.t. het lezen. Dit doen we
jaarlijks, omdat we meedoen aan De Bibliotheek Op School. De monitor geeft ons een beeld waarop we het
beste kunnen inzetten met lezen en leesbevordering.
Personeel
Vanaf de zomervakantie is juf Laurien op maandag aan het werk geweest op De Oanrin. Dit was ter vervanging
van het verlof van juf Antina. Vanaf volgende week is Antina er zelf weer.
De afgelopen periode heeft juf Mary zich op dinsdag en vrijdag ingezet in groep 3 en groep 8. Dit was in het kader van een re-integratietraject. Dit is nu afgerond. We bedanken Mary voor haar inzet in de groepen. Er was
sprake van een prettige samenwerking en Mary heeft in de groepen goed geholpen bij de extra ondersteuning
van leerlingen.

Rots en Water in groep 6
Vanuit de gemeente Opsterland wordt ingezet op het geven van lessen en zodoende verbeteren van sociale
vaardigheden in de midden- en bovenbouw. Hierdoor konden we de afgelopen periode extra lessen Rots en Water geven in groep 6.
Hieronder een beschrijving van wat Rots en Water is en wat het doel is:
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het
bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van
positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.
Er wordt psychofysiek gewerkt, wat betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.
Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.
Vandaag (7 december) was de afsluiting van het programma met een presentatie door de kinderen voor de ouders.
Team obs de Oanrin

Op naar Kerst!

