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Belangrijke data:

Donderdag 14 december
Ma 11 december t/m ma 18
december
Donderdag 21 december

Vrijdag 22 december
25 dec tot en met 5 jan
24 jan tot 3 febr.
Woensdag 25 januari

Oudergesprekken optioneel
Levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank.
Kerstdiner in de klas van 17.30u-18.30u.
Voor alle ouders is er op het schoolplein een gezellig
samenkomen onder het genot van glühwein en
erwtensoep tot 19.30u.
School tot 12.00 uur. Daarna begint de kerstvakantie
Kerstvakantie
Nationale voorleesdagen
Voorleesontbijt

Dag Sinterklaas! Hallo Kerst!
Wat was het een geweldig Sinterklaasfeest! De sfeer, de school band, de
aankleding, de gezellige activiteiten in de klassen en in de Babbelhof. Iedereen heeft
ervan genoten.

Nu op naar een fijn kerstfeest. De Babbelhof ziet er betoverend uit!
Zoals u in het vorige Bulletin heeft kunnen lezen over Kerst, zetten we de
belangrijkste informatie nog even op een rijtje;
- kerstdiner in de klas op donderdag 21 december van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Alle kinderen nemen zelf de hapjes mee naar school. Ook moeten de kinderen
een bord, beker en bestek meenemen. De kinderen mogen feestelijk gekleed
komen deze avond.
- Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 1 t/m 5 na het kerstdiner
door hun ouders bij hun lokaal worden opgehaald. Voor de kinderen van de
groepen 6 t/m 8 geldt: spreek samen even af waar ouders en kinderen elkaar
treffen op de speelplaats
- Tijdens het kerstdiner van de kinderen zijn alle ouders van harte welkom op
het schoolplein voor een gezellig samenkomen met wat lekkers verzorgd door
de school. Na het kerstdiner sluiten de kinderen met de overgebleven hapjes
uit de klassen aan. Om 19.30 uur gaat iedereen richting huis.
- Voor het goede doel zetten we ons graag in. Doet u ook mee? Lees in dit
bulletin meer over de wafelactie voor een Basisschool in Papoea.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen onder de blauw/grijze trap worden in de week NA de
kerstvakantie opgeruimd.
U heeft nog anderhalve week vóór de
kerstvakantie en nog één week na de vakantie
de tijd om de spullen van uw kind(eren) terug
te vinden. Daarna gaat alles naar een goed doel.

Beebot, Bluebot en aftrap Brainportschool
We zijn erg enthousiast over de Bee-bot en Blue-bot in de groepen 1,2 en 3.
Het is een erg leuke tool om kinderen kennis te laten maken met programmeren. Ze
leren een strategie gebruiken om een probleem op te delen in stapjes om tot een
oplossing te komen. Dat is de basis van leren programmeren.
Om ons verder te ontwikkelen in technologie en internationalisering vinden wij het als
school erg belangrijk dat we aansluiten bij wat er in de regio gebeurt; ‘contextrijk
leren’ noemen we dat.
Bij Brainport Scholen gaat het om onderwijsontwikkeling in de breedte. Het gaat niet
alleen om technologie, maar ook om ondernemerschap en creativiteit waarmee we
aansluiten op onze visie en missie van het 21e eeuws leren. Uiteindelijk gaat het
erom leerlingen een andere manier van denken en meer zelfredzaamheid bij te
brengen. Zowel commissie Brainport als de commissie Engels zijn zich hierop aan
het oriënteren hoe we ons als school hierin kunnen verbreden.
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Studiedag 6 december
Op 6 december heeft het team een
studiedag gehad. Executieve functies bij
kinderen stond hierin centraal.
Jarenlang werd gedacht dat vooral het
intelligentieniveau van een kind de mate
van schoolsucces bepaalt. Echter, de
laatste jaren is er steeds meer aandacht
voor de rol van zelfsturing bij het functioneren op school en daarbuiten.
Zelfsturing betekent: het in goede banen leiden van je gedrag, gedachten en
emoties. Want alleen als je controle hebt over je gedachten en gedrag ben je in staat
om taakgericht te werken, oplossingen te bedenken, je aan te passen, effectief om te
gaan met klasgenoten enzovoort. Zelfsturing is essentieel voor het ontwikkelen van
21e-eeuwse vaardigheden en komt voort uit denkprocessen in het brein, ook wel
'executieve functies' genoemd. Op deze studiedag nam Diana Smidts ons mee in
vogelvlucht door het lerende brein van kinderen. We kregen inzicht in
zelfsturingsprocessen en praktische tips om in de lespraktijk kinderen met zwakke
zelfsturing te kunnen ondersteunen. Deze studiedag krijgt nog verder vervolg.

Creamiddag groep 3 en 4
De kinderen van groep 3 en 4 hebben gewerkt aan verschillende technieken tijdens
de creamiddag. Ze konden o.a. kiezen uit timmeren, kleien, schrijven met
kroontjespennen, schilderen, een kijkdoos maken of een dromenvanger maken.
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Hallo prikkels…

Workshop

“ Inspiratie
voor iedereen die
geïnteresseerd is in
ouderschap en opgroeien ”

…waar gaan jullie heen?
Deze workshop gaat over prikkels! Twee uur
inspiratie en sparren met andere ouders over wat alle
indrukken uit de buitenwereld doen met kinderen en
wat kinderen laten zien in hun gedrag en met hun
emoties. En natuurlijk wat je hier vervolgens mee
kunt doen.
Hoe je je kind bijvoorbeeld een beetje helpt bij drukte
zoals nu voor de Kerstvakantie of hoe je je kind
begeleidt als het voor het eerst naar school of een
kinderfeestje gaat. Of als je kind een spreekbeurt gaat
geven, een optreden heeft of een belangrijke
wedstrijd speelt.
In deze workshop krijg je inzicht in:
 Wat prikkels zijn.

donderdag
14 december
van 19.30 tot
21.30u

locatie:
Korein Kinderplein
Seringenstraat Eindhoven
Kosten: 20 euro.
Kom samen en deel de
kosten
aanmelden:
info@coachingplukdedag.
nl
Meer informatie op:
www.coachingplukdedag.
nl
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Hoe kinderen prikkels verwerken.



Wat kinderen aan de buitenkant in hun gedrag en
met hun emoties laten zien.



Hoe je je kind helpt om te leren gaan met nieuwe
situaties, drukte, onrust, spanning en alles wat op
ze af kan komen.

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

