Weekflits
Nr. 14
Kerst
Donderdag 20 december
Om 17:15 uur gaan de deuren van de school open. Om 17:30 uur start het
kerstdiner in alle groepen.
Voor de ouders wordt er in de tussentijd op het bovenbouwplein een gezellig
samenzijn georganiseerd met een drankje en een hapje.
Dit jaar serveren wij broodjes bal en hotdogs.
De consumptiebonnen die u hiervoor nodig heeft, kunt u van maandag t/m
donderdag aanschaffen bij een ouderraadslid.
De bonnen kosten € 5,00 voor 3 stuks. Een drankje is 1 bon, een hapje 2 bonnen.
Om 19:00 uur is het diner afgelopen en gaan de schooldeuren open, zodat u uw
kind(eren) uit de klassen kunt ophalen.
Workshop faalangst
Onlangs hebben wij een kleine workshop over faalangst mogen geven
aan de leerkrachten. Het was een leuk en interessant uurtje.
Sommige leerlingen vinden het spannend om toetsen te maken of
een antwoord te geven voor de hele klas. Ze denken dat ze het niet
kunnen, trekken zich wat terug of worden juist een stuk drukker.
Uiteindelijk kan een kind daar zoveel last van krijgen dat er wordt
gesproken van faalangst.
De leerkrachten weten nu meer over wat faalangst is, hoe zij dit kunnen
voorkomen en herkennen en hoe zij om kunnen gaan met gespannen kinderen in
de klas. Bijvoorbeeld door kinderen te leren ontspannen (drie keer diep
ademhalen zorgt al voor een rustigere hartslag!) en hen te helpen met positief
denken (‘fouten maken hoort erbij’). Binnenkort komen we ook met een flyer voor
u als ouders met tips.
Groet,
Rosa van Hal (schoolmaatschappelijk werker)
En Jisca Waij (psycholoog verbonden aan de huisartsen in Landsmeer)
Heeft u al gehoord dat……
 De informatieavond afgelopen dinsdag over het Voortgezet Onderwijs een
geslaagde bijeenkomst was en dat de sprekers van het Over-Y college en de
nieuwe HAVO een duidelijk verhaal vertelden?
 Onze school direct na de Sintviering in kerstsfeer is gebracht door de ouders
van de Oudervereniging en dat het bijzonder gezellig staat?

Belangrijke data
20 december
21 december
24 december t/m
4 januari

Kerstdiner
12.00 uur leerlingen vrij
Kerstvakantie

