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PBS: 
In de afgelopen periode hebben we met 
elkaar gesproken over complimenten geven 
en ontvangen. 
Leerkrachten en kinderen hebben nagedacht 
over groeicomplimenten. 
 
Als voorbereiding op de vergadering van het 
leerlingenpanel hebben we met alle kinderen 
gesproken over complimenten krijgen. Op de 
vraag wat doet een compliment met jou, 
antwoorden kinderen: Je krijgt een warm 
gevoel van binnen, ik word er blij van, en je 
krijgt meer zelfvertrouwen. Daarom hebben 
we afgesproken om aan elkaar complimenten 
te geven. Het leerlingenpanel heeft bedacht 
om tijdens de pauzes naar elkaar te kijken in 
alles wat er goed gaat. 
Daarvoor heeft iedere groep een 
“complimenten pauze” op verschillende 
dagen. 

In de school zetten 
we deze 
decembermaand 
nog vaker de roze 
bril op. We kijken 
met elkaar naar 
datgene wat al 
goed gaat. Daarbij 
zijn we bezig met 

groeicomplimenten geven.  
Wilt u hierover meer weten? 
https://www.youtube.com/watch?v=lSDO-
kaIVzo 

   

Hoe is dat bij jullie thuis? 
Kunnen jullie samen de wereld zo af en toe 
met een roze bril bekijken? 

 

Op tijd op school komen: 
Om 8.20 uur mogen de kinderen naar 
binnen. Om 8.25 uur gaat de bel dan moet 
iedereen die evt. nog buiten speelt naar 
binnen. Om 8.30 uur start de schooldag en 
dus de officiële lestijd.  
We merken dat een groot aantal kinderen 
pas op of na 8.30 uur binnendruppelt en 
dus te laat zijn voor de officiële 
schoolstart. Een aantal ouders is hier ook 
van op de hoogte gesteld. Wilt u erop 
toezien dat de kinderen op tijd op school 
komen zodat we zonder onderbrekingen 
de lesdag goed kunnen starten. Alvast 
bedankt.  
 

Screening fysiotherapie: 
Elke ter Braak is elke maandagochtend een 
paar uur op school.  
Ze zal binnenkort groep 4 bezoeken voor een 
korte motorische screening. Dit heeft ze 
eerder dit jaar ook gedaan in groep 1, 2,  en 3.  
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Tijdens een teken- of schrijfopdracht kijkt zij 
mee in de klas hoe de fijne motoriek van alle 
leerlingen zich ontwikkelt. Dit doen we omdat 
we de schrijfontwikkeling zo goed mogelijk 
willen begeleiden als school. Na afloop zal Elke 
tips geven voor in de klas en mogelijk 
leerlingen aandragen waarvoor een verdere 
screening en/ of begeleiding wenselijk is.  
U bent dan als ouder uiteraard vrij om te 
kijken of u dit zelf verder wilt oppakken. De 
leerkracht van uw kind zal u, als dit nodig is, 
voorzien van verdere informatie.  
Naast de korte observatie worden er door 
school geen gegevens gedeeld met Elke.  
Mocht u niet willen dat uw kind aan deze 
klassikale screening meedoet, wilt u dat dan 
aangeven bij de leerkracht? 
Elke is kinderfysiotherapeut bij Team Fysio. Bij 
het verschijnen van nieuwsbrief 3 heeft zij zich 
al voorgesteld.  
 

Spreekuur WIJZ/ GGD: 
De inloopspreekuren worden verplaatst van 
de maandag naar de donderdag van 8.15 - 
10.15 uur. Heeft u vragen of wilt u een 
afspraak maken, dan kunt u ’s ochtends vanaf 
8.15 uur gewoon 
bij hen 
binnenlopen. Dit 
schooljaar is 
iemand van WIJZ 
(Monique Torn) 
en/of de GGD 
(Maureen 
Brinkman) 
aanwezig op:  

Kerst 2022: 
Advent  
Op maandag 28 november hebben we met de 
kinderen de eerste adventsviering gehouden. 
Maandag 12 en 19 december zullen we ook 
weer samen advent gaan vieren. 
 
Kerstviering  
Op woensdag 21 december vieren we kerst op 
school. Gelukkig kunnen we dit jaar kerst weer 
vieren zonder coronamaatregelen. We starten 
de kerstviering in de Maria Geboortekerk. De 
kinderen mogen om 16:45 gebracht worden 
bij de kerk. Alle leerkrachten staan dan voor 

de kerk om samen met de klas naar binnen te 
gaan. Om 17:00 start de kerstviering. Wilt u 
ervoor zorgen dat uw kind op tijd is zodat we 
écht om 17:00 kunnen beginnen! Ouders en 
grootouders zijn van harte welkom. U kunt 
plaatsnemen op de gereserveerde banken. We 
verzoeken u om hele kleine kinderen thuis te 
laten. 
Na de viering in de kerk lopen de kinderen 
samen met de leerkrachten naar school. Daar 
staat een het hapjesbuffet klaar. Hiervoor 
hebben we wel uw hulp nodig!  
Vandaag hebben de kinderen een strookje 
meegekregen met informatie hierover. Het 
buffet van de groepen 1 t/m 3 is om 18.45 uur 
afgelopen. We verzoeken u om uw kind op te 
halen bij de zijdeur van de groep. Voor de 
groepen 4 t/m 8 eindigt het buffet om 19.00 
uur. De kinderen lopen zelfstandig naar 
buiten. Dinsdag 20 december nemen alle 
kinderen bord, bestek en een beker voorzien 
met naam mee. Graag in meegeven in een 
draagtas! 
 
Glazen potjes 
Ook dit jaar willen we weer glazen potjes 
verzamelen om voor een mooie entree met 
lampjes te zorgen als we terugkomen van de 
kerk. Wilt u uw kind dinsdag 20 december ook 
een glazen potje met een brede opening 
(groentepotjes) meegeven als u dit heeft. 
 
Goede doel  
Ook dit jaar willen we met kerst samen met 
alle kinderen van de Verrekijker iets kleins 
geven aan een ander. Dit jaar gaan de groepen 
1 t/m 5 kerstkaarten tekenen. Deze kaarten 
gaan we bundelen en willen we aanbieden 
aan de mensen in het verpleeghuis van Losser. 
De groepen 6 t/m 8 gaan zelf een kerstkaart 
maken. Deze kerstkaarten gaan we met de 
groep rondbrengen aan mensen in de buurt 
van de school. 
 
Omdat de kinderen woensdagavond naar 

school gaan zijn ze vrijdag 23 december om 
12.00 uur vrij.   
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