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Diploma-uitreiking mediators groep 7 en 8
Donderdagmiddag 22 november zijn er 12 kinderen uit groep 7 en 8 die hun mediatordiploma
hebben gekregen. De kinderen hebben meerdere trainingen gehad en hebben tijdens de trainingen
geleerd hoe ze kunnen bemiddelen in kleine conflicten tussen kinderen. Iedere dag zijn er 2
mediators die ’dienst’ hebben tijdens de pauze. Ze zijn de afgelopen week gestart. We wensen
Cynthia, Layan, Lisa Snippe, Lorena, Djaydy, Ecrin, Lisa Lesimanuaja, Eva, Niek, Ryan, Nahuel en
Jeromey veel succes!
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Regel van de maand
Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame School’. In onze school hebben wij met
elkaar regels en afspraken gemaakt. We hebben regels voor de hele school. Deze
hangen bij de ingang. We hebben ook regels in de groep, deze zijn zichtbaar in de
groep. Het lijkt ons goed om elke maand extra aandacht aan een regel te besteden.
In de maand december is dat de regel: ’Ik ben zuinig op alle spullen.’
Sinterklaas op bezoek
Ook dit jaar heeft de Sint weer tijd vrijgemaakt om een bezoek te brengen aan
De Goudvink. We verwachten de Goedheiligman en zijn Pieten op 5 december
rond 8.30 uur. De voordeur blijft dicht tot 8.30 uur, want we verwelkomen de
Sint samen op het plein. De kinderen hoeven deze dag geen drinken of fruit
mee te nemen. De ouderraad zorgt dat er iets lekkers te eten en drinken is. Alle
kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
Sinterklaas activiteiten, groep 1 en 2
Op maandag 3 december gaan de kleuters naar ’Het Jannes’ voor een gezellige bijeenkomst. Ze
zingen samen met de bewoners sinterklaasliedjes, spelen spelletjes en …… misschien mogen ze hun
schoen wel zetten. Vorig jaar kwamen er ook Pieten, het belooft dus een leuke ochtend te worden.
De volgende dag gaan we weer naar ’Het Jannes’ om te kijken wat er in de schoentjes zit.
Speelgoedmiddag, groep 1 t/m 4
Op 6 december mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 speelgoed meenemen naar school. Dit
mag een cadeautje zijn dat ze van Sinterklaas gekregen hebben. Ze mogen ook iets anders
meenemen. Bijvoorbeeld een spelletje om samen mee te spelen tijdens de speelgoedmiddag.
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