Jaargang 15 – Nummer 9 – september 2015

In dit nummer
In deze Nieuwsflits o.a. aandacht voor
de volgende onderwerpen:
-

Nieuwsflits-Agenda
Nieuws uit de M. R.
Nieuws uit de Kinderraad
Welkom op school
Oproep nieuwe overblijfouders
GGD-bericht over
krentenbaard
Thema trefwoord, ouderinfo

-

We wensen u veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
02 sept
28 sept
t/m
30 sept
07 okt
14 okt
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Nieuwsflits

19 okt
t/m
23 okt
26 okt

Oudervertel-avond
Schoolkamp groep 8
Start kinderboekenweek
Studiedag team
(kinderen vrij)
Herfstvakantie

Nieuws uit de Ouderraad
De ouderraad heeft afgelopen maandag
vergaderd. Op de site van de school
vindt u t.z.t. een kort verslag.

Welkom op school
Inlopers in september zijn Delisha
Buist en Vere Eikens.
Wij verwelkomen Josh Sibon, Jur
Bosman, Dani Westerveen, Marit
Cremer, Levon Abrahamyan, Amy
Rolink, Jason de Vries, Nienke
Ambergen, Ze zijn of worden deze
maand 4 jaar en komen vanaf nu de
hele dag op school. Ook verwelkomen
we vanaf nu Wesley van Blanken en
Naomi van Blanken bij ons op school.
Welkom!

Studiedag team
(kinderen vrij)

Nieuws uit de M.R.

Oproep nieuwe overblijfouders

De eerst volgende vergadering van de
MR is dinsdag 8 september.

Bij deze willen we graag een oproep
plaatsen waarin we ouders vragen om
zich op te geven als overblijfouder.
Voor informatie en opgave kunt u zich
wenden tot mevr. Donkers.

Nieuws uit de Kinderraad
Binnenkort worden de nieuwe kinderen
voor de kinderraad gekozen.
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GGD-bericht over krentenbaard
Ieder jaar na de zomervakantie zien we
in Drenthe een toename van de
huidinfectie krentenbaard. Regelmatig
wordt de GGD dan benaderd met de
vraag hoe op school om te gaan met
één of meerdere leerlingen met
krentenbaard.
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Op de website van de GGD Drenthe
staat een filmpje waarin aan u uit wordt
gelegd wat krentenbaard is. Daarnaast
wordt er in het kort uitgelegd wat u als
ouders het beste kunt doen.

Thema Trefwoord
Wijsheid
In de maand september staat in
Trefwoord het thema “wijsheid”
centraal. Drie weken lang gaan de
kinderen aan de slag met dit thema.
De oorspronkelijke betekenis van het
woord wijsheid is “weten”, maar het
heeft ook te maken met “zien”.
Wijsheid is meer dan kennis, het op de
hoogte zijn van feiten. Wijsheid heeft
te maken met afgestemd zijn op het
levensgeluk van mensen. Wijsheid
richt ons handelen op het goede, het
eerlijke. Wijsheid staat tegenover
dwaasheid. Onbezonnen en kortzichtig
handelen, dat leidt tot ongeluk en
verdriet.
Wijsheid heeft te maken met
levenservaring, met leeftijd en groei als
mens. Als kinderen opgroeien worden
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ze zich gaandeweg bewust van wat
wijsheid voor hen betekent. Ze
ontdekken dat wijsheid nodig is op
momenten dat je keuzes moet maken in
het leven. Tijdens hun opvoeding is het
belangrijk dat ze oefenen in het
toepassen van wijsheid in
conflictsituaties en bij dilemma’s.
Wat is wijsheid?
Hoe moet je wijs handelen?
Hoe word je wijs?
Met deze drie vragen gaan we met de
kinderen op weg om samen “wijzer” te
worden. Met behulp van verhalen,
beelden, liedjes en spreuken zoeken we
naar antwoorden. Het gaat steeds om
het ontdekken, kiezen en toepassen van
de wijsheid in het dagelijks leven.
Vaak betreft het de dagelijkse omgang
met elkaar, maar het gaat ook over het
maken van keuzes als het gaat om
social media en internet, over
rechtvaardigheid, en over hoe je
wijsheid van anderen kunt leren –
immers “Van vragen word je wijs!”
De uil, die model staat voor wijsheid,
heeft een belangrijke plaats in de
praktische uitwerking van het thema
gekregen.

Tot de volgende nieuwsbrief.
Colofon:
Deze nieuwsbrief is een maandelijkse
uitgave van de St. Willibrordusschool te
Coevorden.
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