Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Kennedyschool,
VOOR IEDEREEN DE ALLERBESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR!
Afgelopen maandag zijn we weer begonnen.
De kinderen hadden mooie vakantie verhalen en op de vele zieke kinderen van voor de vakantie zat
weer een gezond kleurtje! Als leerkrachten hebben wij genoten van een fijne vakantie, maar we
genieten ook weer van de kinderen in de klas. Die geven ons ook weer een hoop positieve energie!
Januari is de tijd om alle gegevens van de kinderen die we al hadden van voor de vakantie goed op
een rij te zetten, verder te evalueren en in februari met ouders en kinderen te bespreken. De
kinderen van groep 3 t/m 8 mogen hier natuurlijk ook zelf over meedenken. En bij de kleuters doen
we dat ook, maar dan met net wat andere vragen. We hopen dan ook alle ouders te mogen
ontvangen in februari. En eerder als het nodig is natuurlijk. Blijf niet wachten maar ga op tijd naar de
leerkracht toe. Beter tien keer teveel dan 1 keer te weinig. Vanaf 27 januari kunt u zich via Parro
inschrijven voor de volggesprekken.
We hopen dat 2020 voor iedereen een heel fijn jaar mag worden!
Team Kennedyschool

Agenda Januari
•

6 jan.:

Toasten op het nieuwe jaar in de klas

•

7 jan.:

Hoofdluiscontrole, MR vergadering

•
•
•

8 jan.:
22 jan.:
1 feb.:

Kleuterbieb, 12.15-12.30 uur
Start voorleesdagen
Einde voorleesdagen
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Kleuterbieb
Woensdag 5 februari 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.

Uitspraak van de maand

Kind: Dat is miljonair?
Juf: Wat bedoel je?
Kind: Echt lelijk en weinig wat die vrouw aan heeft!
Juf: Owww, je bedoelt ordinair!
Nieuws vanuit de bieb
4 ouders hebben om de 2 weken plezier in het helpen en zoeken naar goede boeken voor de
kinderen van de hele school. Wie vindt het leuk of wie weet iemand die dit gezellige clubje
ouders kan helpen? Het is om de week. Meer informatie kan je bij juf Angela:
a.grethe@dewaarden.nl of bij de biebmoeders zelf halen. Loop gerust eens binnen.
22 januari is weer de volgende bieb voor de kinderen.

Zeskamp in de Nierveart te Klundert
Sem, Aidan en en Dyllan hebben onderstaand verslagje gemaakt van hun ervaringen van de Zeskamp.

Zeskamp 2019
Op 23 december won 7up (met Sem, Daan, Youri, Aidan, Dyllan (groep 7/8) Jorn (groep
8) en Luuk (groep 5) de zeskamp in Klundert. Met alle gewonnen spelletjes wisten we al
bijna dat we gewonnen.
Dit zijn een paar van spelletjes die wij het leukst vonden:
Basket race: de bedoeling is dat je naar de bal rent en dan in de basket scoort. En we
hadden 5 punten. Het was een makkelijk potje tegen een team met wat jongeren
kinderen ze gooide wel telkens heel de tijd op de rand van van de basket.
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Krattenrace: is een spel met kratten en je moet kratten doorgeven en je moet aan de
overkant komen zonder de grond te raken. Was heel erg makkelijk en we hadden het 2
keer gewonnen en een keer voor spek en bonen.
Blind volleybal: was niet makkelijk. We hadden een sterke tegenstander en een
scheidsrechter die een beetje partijdig voor de tegenstander was.
Water Slurf-race: is dat je met een slurf het hele zwembad af moet rennen en
proberen de snelste te zijn.
Waterpolo: is een spel eigenlijk gewoon volleybal in het water. Het was erg gemakkelijk.
We wonnen met 17-45 het was een leuk spel.
Ober-spel: Je moet met een dienblad op 1 hand naar de overkant van het zwembad.
Maar je wordt afgegooit door de tegenstander met ballen.
We vonden het een leuke ervaring om die beker voor de 2de keer in handen te hebben.

Alle leerkrachten van de Kennedyschool zijn supertrots dat jullie het weer voor elkaar
hebben gekregen! Goed gedaan!

Sfeergroep Sinterklaas en Kerst
Voor de vakantie hebben een aantal ouders de school in kerstsferen gebracht. Het zag er
heel gezellig uit. Alle leerkrachten en kinderen willen jullie heel erg bedanken voor jullie
inzet. Fijn om door een school te lopen die er sfeervol uitzag!
Vindt u het leuk en gezellig om aan te sluiten bij de sfeergroep, dan kunt u zich opgeven via
juf Marjolein: m.d.pijper@dewaarden.nl
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Kanjertraining
De maand weer een nieuwe Kanjertaal voor ouders.
Blijf altijd rustig en respectvol in taalgebruik en houding
Blijf in de wereld van de rust/ respectvol naar jezelf en de ander
Laat je niet leiden door irritatie of angst en onmacht. Zie je kind als de moeite waard en durf rustig maar
duidelijk gedrag te begrenzen
Laat je leiden door mededogen.
Je bent voorspelbaar in je gedrag voor kinderen
Kinderen weten waar ze met jou aan toe zijn, je biedt hen veiligheid en geeft hen vertrouwen.
Kinderen doen opvoeders na, wees je dat bewust.
Als jij rustig en respectvol een conflict aan gaat, dan ziet je kind hoe op een fatsoenlijke manier conflicten
zijn op te lossen. Fatsoen is thuis de norm.
Onze lichaamstaal straalt uit wat we denken. Wees je bewust van je opvattingen over je zoon of dochter.
Denk niet in problemen, maar in oplossingen. Als een kind dwars doet, dan is er iets bijzonders aan de
hand.
Reageer duidelijk op ongewenst gedrag; de benzinepomp en de motor. Oogcontact, een gebaar, hand
op schouder; corrigeer van dichtbij.
Corrigeer, in eerste instantie, van nabij (als dat kan)
Je voorkomt dat het gedrag direct ‘groot’ en zichtbaar wordt gemaakt voor andere kinderen in het gezin
of voor vriendjes en vriendinnetjes.
Wees alert op ‘kleine’ dingen die de rust verstoren
Er is vaak al veel gebeurd voordat gedrag echt vervelend wordt. Blokkeer direct de “benzinepompjes” die
je kind mogelijk voeden in het gedrag.
Voorkom dat je boos wordt, geef vriendelijk en duidelijk leiding
Zet een kind niet voor schut. Ga niet schreeuwen of belerend spreken.
Je wijst het gedrag af, niet het kind. Wees daar duidelijk in.
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Inzamelingsactie voor Australië
Damien en Lois uit groep 5 hebben zelf een inzamelingsactie bedacht. Hieronder leggen ze uit hoe!
De zakken hangen bij de kleuteringang en de ingang van het grote plein. Succes met jullie actie!

Nieuwsbrief , Januari 2019

Leskracht: Thema: Duurzaam leven
Het nieuwe thema van Leskracht heet Duurzaam Leven.
We willen deze periode starten met het scheiden van het plastic afval.
Het zou nog fijner zijn als we het plastic afval van pakjes drinken kunnen verminderen.
Geef uw kind wanneer het kan i.p.v. een pakje drinken een flesje of beker mee, dat steeds
opnieuw gevuld kan worden. Dit thema is in groep 4 t/m 8. Maar ook in de lagere groepen
zouden we het fijn vinden als jullie hierin meedenken.
Alvast bedankt! We maken er weer een leerzaam thema van!

Judo Clinic
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