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Vervanging
De afgelopen twee weken hebben we 5 dagen vervanging kunnen regelen.

Feestdagen
Vannacht hebben we hoog bezoek gehad van Sint en zijn pieten. Vanochtend hebben alle kinderen
van De Snip een cadeautje in hun schoen gevonden. Wat gaan we weer een gezellige tijd tegemoet
met alle sfeervolle feesten in het vooruitzicht. In deze nieuwsbrief alvast wat meer informatie over
de komende periode.

Pietengym & het Sinterklaasfeest
Aanstaande maandag 28 november is er pietengym op school. Dit betekent dat alle kinderen van
groep 1 t/m 8 pietengym les krijgen van juf Marit en juf Michella. Normaliter gymmen groep 3 t/m 8
op dinsdag. Wilt u eraan denken om komende week op maandag de gymschoenen mee te geven?
De kinderen, die het leuk vinden, mogen ook in hun pietenpak gymmen i.p.v. in hun gymkleding.
En heb je toevallig nog mooie fopcadeautjes thuis? Neem er dan 1 mee naar de gymles!

Op maandag 5 december komt Sinterklaas natuurlijk een bezoek brengen aan De Snip. Wat kijken
we er ontzettend naar uit om de Sint weer op school te mogen ontvangen. We zullen de Sint en
groot ontvangst geven met de hele school. Uiteraard zal de Sint in alle groepen een bezoek
brengen. En in groep 6, 7 en 8 wordt er ondertussen al hard gewerkt aan de surprises.

Kerst
Op maandag 12 december vindt tussen 10:30 uur en 12:00 uur een activiteitencircuit door de hele
school plaats. In alle groepen worden twee (kleine, weinig tijdrovende) activiteiten georganiseerd.
Welke ouder wil ons hierbij helpen? Graag aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Mocht u zelf
een leuk idee hebben, dan is dat ook altijd welkom. Geef dit dan ook aan bij de leerkracht (met
foto van het voorbeeld). Graag samen met de leerkracht vooraf de materialen bij elkaar zoeken.

De kerstviering vindt plaats op donderdag 22 december, aanvang: 17:00 uur. In alle klassen zal
een buffet worden ingericht, waaraan alle kinderen met hulp van hun ouders een bijdrage leveren.
De details volgen in de volgende nieuwsbrief. Let op: vrijdag 23 december zijn de kinderen om
12:00u uit. Het knutselen, schrijven en uitdelen van kerstkaarten zijn natuurlijk leuke en leerzame
activiteiten. Vanuit onze pedagogische visie (geen kind wordt buitengesloten) mogen er alleen
kerstkaarten worden uitgedeeld als die voor alle kinderen van de klas zijn.



Ouderhulp versieren van de school: Vele handen maken licht werk!
Wie o wie komt ons helpen? Op verschillende momenten in het jaar toveren een aantal ouders de
school om in een sfeervolle plek passend bij de themaʼs. Deze groep ouders is hard op zoek naar
wat versterking, daar waar een aantal ouders afgelopen jaar afscheid hebben genomen met het
van school gaan van hun kind(eren).
Lijkt het u leuk om te helpen met het versieren en opruimen van de gangen voor de herfst/ het
keuvelen, Sinterklaas en Kerst? Dan kunt u zich aanmelden bij Regina, moeder van Jan uit gr.7.

Anti-pestprotocol en anti-pestcoördinatoren op De Snip
Graag nemen wij u als ouders/ verzorgers mee in hoe wij op school omgaan met pesten en het
vormen van een positieve groep. Een van de ouders hee� naar interesse een open vraag gesteld en
wij denken dat het goed is om alle ouders weer mee te nemen in dit verhaal.

Op school werken wij heel bewust aan het vormen van een positieve groep en aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling die daarbij hoort. Bij de ene groep gaat dit heel gemakkelijk, bij
de andere groep vraagt dit meer aandacht. Soms ontstaat in zo'n groep pestgedrag. We hebben op
school twee anti-pestcoördinatoren. Dat zijn Doreen Taams (groep 5) en Maike Groen (intern
begeleider). Zij zorgen ervoor dat regelmatig het onderwerp pesten bij de leerkrachten op de
agenda staat. We hebben het met elkaar over hoe we het kunnen signaleren, hoe we het kunnen
voorkomen door te werken aan een positieve en veilige groep, en als het gebeurt, wat dan
belangrijke stappen zijn. Juf Doreen en juf Maike zijn onlangs langs de groepen 3-8 gegaan om de
kinderen te vertellen over wie zij zijn en dat zij ook voor de kinderen een aanspreekpunt zijn. Want
het is heel erg belangrijk dat pesten boven tafel komt en wordt gemeld, of thuis, of op school bij de
eigen leerkracht of bij ons. Vervolgens gaan zij met het kind, de leerkracht en ook met de hele
groep aan de slag om ze te mobiliseren om het pesten niet te accepteren en ze te leren wat je wel
kunt en moet doen als groepsgenoot. Want bij pesten hee� ieder kind een rol in de groep en door
ze hiervan bewust te maken, en ze te laten zien hoe ze van rol kunnen wisselen, kan pesten in de
kiem worden gesmoord. De samenwerking met ouders is daarin ook belangrijk.

Dit alles hebben wij beschreven in ons anti-pestprotocol. Wij hebben dus niet alleen een week
tegen pesten, maar het hele jaar door zijn we bezig met hoe de groep onderling is, werkt en speelt.
Zo leren kinderen hoe ze dit samen als groep kunnen doen.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u drie bijlagen:
- Flyer handbalvereniging Niedorp
- Flyer Vlindorado adventure indoor minigolf
- Flyer pietengym feesten vanuit Teamsportservice



Belangrijke data
- 28 november: MR
- 28 november: Pietengym
- 30 november: Sniptheater groep 5 om 09.00u en 10.45u
- 5 december: Sinterklaasfeest
- 6 december: Studiedag; alle kinderen zijn vrij.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 8 december.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


