Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Kennedyschool,
Op school zitten we in een gezellige tijd. De ene groep is aan het lezen of rekenen. De andere groep
is met Leskracht bezig. Dan horen we Sinterklaasliedjes of zien we een paar pietjes door de school
lopen en in de gymzaal zien we echte Pietengym. Een drukke, maar erg sfeervolle tijd. Deze week
ontvangen we Sint met zijn pieten en kunnen de kinderen van de bovenbouw hun surprises aan
elkaar tonen. En als we dat allemaal hebben gehad gaan we vervolgens meteen door met het
volgende feest. Lichtjes, de boom en rust in de groepen ontstaan door het kerstfeest. Een mooie
afsluiting van 2019 waar ieder gezin en iedere kind zijn eigen verhaal bij heeft.
Geniet ervan met elkaar!
Team Kennedyschool

Agenda November
•

3 dec.:

Nieuwsbrief 4

•

4 dec.:

Juf Andrea jarig, Sinterklaas viering op school

•

5 dec.:

Pakjesavond

•

6 dec.:

Studiedag, alle kinderen vrij

•

11 dec.:

Kleuterbieb van 12.15-12.30 uur

•

20 dec.:

Kerstviering, Studiemiddag, alle kinderen om
12.15 uur vrij

•

23 dec. t/m 3 jan.:

Kerstvakantie

•

25, 26 dec.:

Kerstmis

•

26 dec.:

Juf Lindi jarig

•

30 dec.:

Juf Elma jarig

•

31 dec, 1 jan.:

Oud & Nieuw

•

6 jan.:

Toast op het nieuwe jaar in de eigen klas

•

7 jan.:

Deze week hoofdluiscontrole, Nieuwsbrief 5

•

8 jan.:

Kleuterbieb van 12.15-12.30 uur
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Kleuterbieb

Woensdag 11 december en 8 januari is het weer kleuterbieb.
U bent van harte welkom van 12.15-12.30 uur in de schoolbieb.
U mag de kinderen in de klas op komen halen.

Uitspraken van de maand

Van een kleuter:
“Juf, weet je al dat ik kan rekenen? A,B,C,D,E,F,G,B!”
***
Sinterklaasliedjes:
Wijze: Zie ginds komt de stoomboot:
Hoe huppelt zijn paardje en dekt op en neer…………
Zijn knecht staat te lachen en roept dan steeds boe………..
Wijze: Daar wordt aan de deur geklopt :
Ook al ben ik zwart van het roet,
ik eet best wel goed…….
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Nieuws vanuit de MR
Dit schooljaar staat er naast de reguliere taken van de MR uiteraard een grote klus voor ons
op de agenda. De school van de toekomst. Er zijn vanaf de start van het schooljaar al
verschillende avonden geweest waarop wij als MR meegenomen zijn in het proces van het
onderzoek naar de mate van samenwerking met de Julianaschool. Een grote, maar
interessante en belangrijke taak. Nu zijn we op het punt aangekomen waarbij wij onze
achterban, u als ouders, mee gaan nemen in dit proces.
Via Parro heeft u al zich kunnen opgeven voor het Wereldcafé. Dit is georganiseerd door de
MR-en van zowel de Kennedy- als de Julianaschool. Op deze avond zult u meer informatie
krijgen over het onderzoek. Maar de avond is ook om op een gezellige, informele manier
eens met elkaar in gesprek te gaan. Wat vindt u goed onderwijs, wat wenst u voor de
kinderen van Fijnaart op school?
Wij zijn blij met de aanmeldingen en kijken uit naar een avond waarop wij op een goede
manier samen naar de toekomst willen kijken.
Met vriendelijk groet, Robbert, Christian en Patricia

Kunstweken
De afgelopen maanden hebben we mee gedaan aan het project van De Kunstweken. Iedere
klas is aan de slag gegaan met lessen rondom een kunstenaar. Zo hebben er klassen gewerkt
met: Van Gogh, Kandinsky, Keith Haring en Picasso. Al deze kunstwerken zijn opgestuurd en
konden jullie openen in een online museum. Dat museum is door jullie massaal bezocht. Wij
vinden het ook heel fijn dat jullie zoveel leuke spulletjes besteld hebben met het kunstwerk
van je kind erop. De kinderen komen super trots met hun broodtrommels, gymtassen en
andere spullen naar school. Van al dat geld dat De Kunstweken hiermee opgehaald heeft
krijgen kinderen waarvan de ouders het niet breed hebben de kans om iets te doen op
cultureel gebied. Die kinderen kunnen bijvoorbeeld niet naar tekenles, dansles, muziek- of
toneelles. De Kunstweken werken daarom samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het
Jeugdfonds maakt het mogelijk dat deze kinderen toch naar les kunnen door het lesgeld en
bijvoorbeeld danskleding of de huur van een instrument te betalen. Hiervoor willen ik jullie
hartelijk bedanken.
Groetjes,
Cultuur Coördinator Cristel Vriends
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Kerststukjes
Dinsdag 17 december staan de kerststukjes op het rooster. Met de kerstgedachte van
saamhorigheid en samen delen in ons achterhoofd hebben wij ervoor gekozen om er dit jaar
een andere draai aan te geven. We gaan namelijk samen met de kinderen van de
Julianaschool een aantal grote kerststukken maken. Uit iedere groep worden een aantal
kinderen geloot die samen een kerststuk gaan maken voor in hun eigen klas en voor in de
groep van de kinderen van de Julianaschool. Aan het einde van de kerst zullen we de
kerststukken verloten onder de kinderen die het stuk gemaakt hebben. Kom je dit jaar niet
aan de beurt, dan kom je misschien het jaar erna weer aan de beurt. De groepen 8 maken
niet alleen een kerststuk voor in de klas, maar ook voor de bewoners van de Fendertshof.
Onze kinderen zullen samen hun stukken overhandigen aan de bewoners.
Wij kijken uit naar een gezellige dag!

Kanjertraining
In de vorige nieuwsbrief gaven we dat we jullie als ouders iedere maand mee zouden nemen in de
kanjertraing. Deze maand de eerste ideeen/tips die we vanuit de Kanjertraining met jullie willen delen.
Voor de ene ouder is het heel normaal, voor de andere ouder kan het een eyopener zijn.

Kanjertaal voor ouders:
Maak dagelijks echt contact met je kind
Werk aan een goede relatie met je kind.
Een kind heeft behoefte aan een goede relatie met jou. Het wil zich gezien en gehoord voelen door vader
en moeder.
Individuele aandacht.
Persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat je kind zich door jou voelt gezien. Het kind doet er toe voor papa en
mama, het kind is geliefd, er wordt van haar/hem gehouden.
De waan van de dag.
In veel gezinnen hebben de ouders het druk met hun werk en het regelen van de dagelijkse dingen.
Probeer toch met regelmaat iets met je kind alleen te doen. Een uurtje winkelen, een spelletje spelen,
enz. is vaak al genoeg.
***
Laat merken dat je kind waardevol is.
Geef geregeld oprechte complimenten of zeg waarderende woorden.
Kinderen hebben dagelijks waardering (voeding) nodig.
Kinderen groeien in zelfvertrouwen en positief bewustzijn als zij worden aanvaard zoals zij zijn. Hun
‘liefdestank’ wordt door de opvoeders gevuld.
Waarderende woorden, een knuffel of een aai over de bol, tijd en aandacht aan je kind besteden, een
klein presentje of je kind willen helpen doen wonderen. (uit ‘de 5 talen van de liefde van het kind’)
Agressieve, bazige kinderen zijn erg gevoelig voor complimenten.
Maak gebruik van hun altruïsme. Dit is het gedrag dat het kind uitvoert door dat compliment wat is
gegeven. Het kind zou zelf anders reageren, maar doordat het compliment hem iets doet zal hij via het
compliment handelen en dus op de goede manier reageren en leren.
Complimenten verbeteren de sfeer thuis. Het onderling vertrouwen neemt toe.
Zo voorkom je negatieve beelden over elkaar.
Beloon het proces in plaats van het eindresultaat.
Dus niet: ‘Wat een goed cijfer heb je’, maar ‘Ik kan zien dat jij goed je best heb gedaan’.
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Uitleg petten Kanjertraining
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Rijksmuseum groep 7 en 8
Donderdag 21 november zijn wij (groep 7 en 8) naar het Rijksmuseum geweest. Om 9.00 uur
stond de bus klaar. De busreis duurde bijna 2 uur. Toen we aankwamen moesten we onze
jassen en tassen in een grote kar stoppen. En werden we in drie groepen verdeeld. Daarna
kwamen er drie gidsen die een stukje van het museum lieten zien. We begonnen allemaal op
een andere plek. Daar kregen we naamkaartjes zodat ze onze namen wisten. Toen begonnen
we met de rondleiding. Veel dingen had iedereen hetzelfde, maar sommige dingen niet.
Tijdens de rondleiding kregen we verschillende opdrachten. Bijvoorbeeld kruiden ruiken die
nog niet klaar gemaakt waren of een derde schilderij tekenen die aansloot op twee andere
schilderijen. Aan het einde ging iedereen naar de Nachtwacht. De Nachtwacht stond in een
glazen kooi, omdat ze hem aan het onderzoeken zijn voor het restaureren. Voor het
onderzoek nemen ze een jaar de tijd. Toen we allemaal weer bij elkaar waren kregen we
onze jassen en tassen terug en gingen we naar de bus. Wanneer we terug op school kwamen
hadden we ongeveer nog een half uurtje over. Iedereen had een leuke dag!

Inzamelactie Helena Ammerlaan uit groep 7

Helena, wij zijn supertrots dat je dit voor elkaar hebt gekregen!
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Uittocht Sinterklaas
Op vrijdagavond 6 december 2019 wordt voor de vierde keer een Sinterklaas Uittocht in
Fijnaart georganiseerd. Deze avond zullen de Sint en zijn Zwarte Pieten vertrekken naar
Spanje. Met een lichtjesoptocht wordt het Spaanse gezelschap uitgezwaaid door alle
kinderen uit Fijnaart (en omstreken). De wens van Sinterklaas is dan ook dat alle kinderen
die mee lopen, verlicht meelopen.
Omstreeks 18.00 uur vertrekt de stoet door Fijnaart en ter hoogte van het bordes van
Markvliet Notarissen zal de Sint afscheid nemen.
Omstreeks 19.00 uur zullen Sinterklaas en zijn Pieten via de Kadedijk echt vertrekken naar
Spanje. (De tocht op de Kadedijk wordt gemaakt door (alleen) Sinterklaas en zijn Pieten!)

We wensen jullie allemaal nog een fijne Sinterklaasweek toe!
Team Kennedyschool
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