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Kom op voor jezelf
Een aantal kinderen van de middenbouw en bovenbouw hebben tot
de grote vakantie les in opkomen voor jezelf. De lessen worden
gegeven door mensen die hiervoor zijn opgeleid.
Nika

Ze starten met de groet, (Foto Nika) waarbij ze zeggen: ‘Ik ben
sterk’! ze maken een vuist van één hand en leggen hem op de
borst. “En ik ben aardig voor anderen’. Hierbij strijken ze met hun
andere hand over de vuist heen.
De kinderen leren “NEE” te zeggen. Voor al die momenten dat ze
gevaar zouden lopen, wanneer iemand iets van je wil waar jij een
echt ‘nee-gevoel’ bij krijgt. Bijvoorbeeld bij aanraking door iemand
die dat niet behoord te doen, of aanraking op plekjes ‘die privé’ zijn.
Ze leren zich los te ‘draaien’ wanneer iemand ze bij de pols pakt

Joëlle

(foto Joëlle).
Ze leren stevig op hun voeten te staan, zich groot en sterk te
maken en keihard te slaan op een kussen, daarbij roepen ze heel
hard “Nee” (foto Marissa).
En ze spelen rollenspellen, dat valt niet mee! De juf speelt een
echte slechterik en probeert op de foto Asmae zo ver te krijgen dat
ze met haar mee gaat. De bus uit. De juf belooft in haar rol de
meest mooie dingen, van puppy’s tot cadeautjes. Of misschien word
je wel fotomodel!

Marissa

Ze moeten “NEE” zeggen en uiteindelijk naar de buschauffeur lopen
om hulp te vragen. De buschauffeur zet de vervelende passagier
zonder pardon de bus uit! Een rollenspel spelen is soms al lastig, de
mooie beloftes weerstaan valt ook niet mee.
We hopen dat de kinderen zo iets meer inzicht krijgen in situaties
waarbij ze gevaar kunnen lopen. Dit gebeurt op een verantwoorde
en speelse manier met een hele serieuze ondertoon, in de hoop dat
ze het nooit tegen zullen komen!

Asmae
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Klusdagen ABN-AMRO
Op maandag 18 t/m woensdag 20 mei hebben medewerkers van
deze bank voor de 13e keer op de Lanslaan allerlei klussen gedaan
in en rond het schoolgebouw.
De school en de pleinen zijn er enorm van opgeknapt!
Omdat dit de laatste keer was, hadden we deze dagen een speciale
voetbalkooi en kregen de leerlingen taart en een tas. Super bedankt
medewerkers van de ABN-AMRO!

Koffieochtend
Op woensdag 17 juni om 10.30 u is op de Lanslaan weer een
koffieochtend voor ouders van leerlingen en belangstellenden.
Het thema is deze keer: Weerbaarheid, wat is dat en hoe kunnen
we kinderen helpen om weerbaarder te worden.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Oproep
In groep koe spelen wij graag in de zandbak. We hebben helaas niet
zoveel leuke en uitdagende materialen om mee te spelen. Daarom
vragen onze leerlingen uw hulp om ons zandspeelplezier te
vergroten.
Wij hebben onderstaande spullen nodig. Wilt u ons meehelpen
verzamelen?


Plastic flessen met verschillende vormen, kleuren en
formaten.



Oude pannen, vergieten, beslagkommen, ketels.



Gardes, deegrollers, (pol)lepels.



Dienbladen, weegschalen, trechters



Plastic potjes en flesjes, maatbekers



Schortjes



Doppen

Alvast bedankt en groeten van alle leerlingen van groep Koe.
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Boerenuitje
Groep Rood heeft in Haarzuilens een bezoek gebracht aan een
boerderij. Daar hebben ze onder andere veel van de natuur om de
boerderij heen geleerd. Zo hebben ze bloemen geplukt en tussen
papier gelegd om ze te laten drogen. Brandnetels geplukt (met
handschoen) om daar soep van te maken. Hout gezaagd, een

Xue-Lin aan het

vuurtje gemaakt en broodjes gebakken. Het was een gezellige en

houtzagen

leerzame ervaring.

Oproep bellenblaas materialen
Voor het buiten spelen zijn we bellenblaas- materialen aan het
verzamelen. Wie heeft er thuis misschien nog jamportdeksel,
bamboe stokken, lege plastic flessen, stukjes tuinslang of plastic
ringen liggen? Groep Paard is daar heel erg blij mee!!

DATUM

WAT

Sam maakt
brandnetelsoep

BIJZONDERHEDEN

Vrijdag 5 juni

Schoolreisje

Onder- en

Vrijdag 12 juni

Rafaelshow

Attleeplantsoen

Renske, Rianne en Xue-

Dinsdag 16 juni

Studiedag

Alle leerlingen vrij

Lin bakken een broodje

Woensdag 17 juni

Koffieochtend

Lanslaan

Maandag 22 juni

Rapporten mee

Maandag 29 juni

Rapportgesprekken

Donderdag 2 juli

Parkdag

Alle leerlingen

Vrijdag 3 juli

Studiedag

Alle leerlingen vrij

Dinsdag 7 juli

Nieuwsbrief

Donderdag 9 juli

Schoolverlatersfeest

Zaterdag 11 juli

Zomervakantie

middenbouw

Gebaar van de
maand:
Wip

t/m 23 augustus
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