Agenda

Donderdag 3 december
Surprises mee naar school

Vrijdag 4 december
Sint komt
School uit om 12.30u

Belangrijk nieuws van de Sint!!
Op vrijdag 4 december is het weer zover: Sinterklaas komt naar school.
De kinderen verzamelen zich tussen 8.30 en 8.40 uur in de klas. Zorg dat ze op tijd zijn! :)
Het zou leuk zijn om de Sint met z’n allen te kunnen verwelkomen. Ouders, opa’s, oma’s,
kleine broertjes en zusjes en iedereen die de Sint een warm hart toedraagt. Dit kan

natuurlijk niet live, maar inmiddels zijn we allemaal online en kan dit natuurlijk wel
digitaal.
Maak thuis met elkaar een tiktok filmpje en stuur het op.
De website is afgeschermd met een password en we vragen u dan ook het password alleen
voor uzelf en uw kinderen te houden. Hou er ook rekening mee met het plaatsen van
filmpjes dat veel mensen bij de website kunnen.
Zo zijn we niet samen maar wel verbonden (via internet)
De Sint zal vast en zeker iets lekkers voor een ieder meenemen. Jullie kunnen allemaal de
tussendoortjes thuis laten.
De groepen 5 t/m 8 helpen de sint door surprises te maken. Deze mogen op 3 december
naar school toegebracht worden in een zak, zodat het wel nog een surprise blijft.

GGD Haaglanden
Vorige week was de week tegen kindermishandeling. De GGD Haaglanden heeft voor de
basisscholen een kwartetspel ontwikkeld om kindermishandeling onder de aandacht te
brengen en bespreekbaar te maken voor kinderen.
Superheld Kwartet gaat over een kind dat thuis geweld heeft meegemaakt en die ervaring
gebruikt om andere kinderen te helpen. Door het kwartet leren de kinderen welke typen
kindermishandeling er bestaan. Dat kan preventief werken.
'Als je weet wat kindermishandeling is, kan het ook vroegtijdig gestopt worden'.
De les bestond uit een inleidend verhaal over Superheld, het kwartetspel Superheld en een
kennisquiz ter afsluiting. Ook onze groepen 6,7 en 8 hebben hier aan meegedaan. De
kinderen hebben veel kennis opgedaan over het onderwerp kindermishandeling en dat je er
altijd met iemand over kunt en mag praten.

Tips

