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‘De gouden weken’. In deze weken hebben we extra
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Open dagen Aletta Jacobs college groep 8 ouders

Gouden weken
De eerste weken na de grote vakantie vlogen voorbij.
Nog een week en de volgende vakantie is alweer
aangebroken! We hebben fijne weken achter de rug
waarin veel aandacht is besteed aan het samen vormen
van een fijne groep. Verderop in deze nieuwsbrief kunt
u verhalen lezen uit verschillende groepen.

Ouderbijdrage
Vrijdag 8 oktober kregen alle oudste kinderen een
brief mee van de ouderraad over de financiële
bijdrage van dit schooljaar om activiteiten voor uw
kind(eren) te organiseren zoals Sinterklaas, Kerst enz.
We hopen dat u ons en de ouderraad financieel wilt
en kunt ondersteunen.
Corona maatregelen
We zijn blij dat een flink aantal Coronamaatregelen zijn
verminderd. Dit maakt dat we weer klassendoorbrekend
kunnen werken en ook dat we weer gesprekken met u
op school kunnen houden. Fijn om elkaar weer ‘live’ in de
ogen te kunnen kijken. We merken dat u als ouders
alleen bij belangrijke dingen de school spontaan

binnenloopt en zich vaak even bij iemand meldt. Dit
ervaren wij als zeer prettig.
Afgelopen 1.5 jaar was het ‘trakatatie beleid’ strenger,
we vroegen u alleen voorverpakte traktaties mee te
geven. Ook deze regel kunnen we nu laten varen. Vanaf
nu is dit niet meer verplicht.
Opening huis van cultuur en bestuur en Foxhol de
wijk de wereld.
Afgelopen weken hebben een aantal kinderen en
ouders een bijdrage geleverd aan verschillende
culturele activiteiten. Een aantal leerkrachten heeft
enorm genoten van de optredens van kinderen en
ouders bij de voorstelling: De wijk de wereld. We
hebben genoten van onverwachtse talenten en
ontroerende verhalen. Erg mooi gedaan, complimenten!
Op woensdag 15 september werd het huis van cultuur
en bestuur in Hoogezand geopend. Onze school werd
vertegenwoordigd door Eileen uit groep 8. Eileen mocht
optreden voor koningin Maxima! We zijn trots op haar
bijdrage.

Plein
Zoals u gezien of misschien gehoord heeft, is er vlak na
de vakantie flink aan het plein gewerkt. U ziet uw kind
vast regelmatig na schooltijd in de touwen hangen van
de klimtoren. Ook zijn er kleine doeltjes geplaatst en
een glijbaan op de grasberg. We hebben even geduld
moeten hebben. Maar nu genieten de kinderen er
enorm van!

Groep 8 voorlopige adviezen en open dagen
Op dinsdag 26 oktober krijgen de kinderen van groep
8 een voorlopig advies. Juf Angelique zal hier nog een
uitnodiging en rooster voor maken en versturen naar de
ouders van groep 8. Op 1,2 en 4 november houdt het
Aletta Jacobs open dagen voor ouders en toekomstige
leerlingen. Ook hierover krijgt groep 8 nog persoonlijk
informatie.

Het doel van de Kinderboekenweek is om lezen te
stimuleren en plezier te maken door te lezen. De
komende week doen we verschillende activiteiten in de
groepen om samen te lezen en een leesfeest te vieren.
De gouden weken
Gouden weken groep 1/2
De eerste paar weken van dit nieuwe schooljaar zitten
er weer op. Tijdens deze weken zijn wij in groep 1/ 2
bezig geweest met de Gouden weken en het thema ‘Ik
en mijn vrienden’. Tijdens deze gouden weken hebben
we elkaar goed leren kennen door middel van de IK
koffer en door samen vaak verschillende energizers te
doen. Energizers zijn korte spelletjes waarbij je elkaar
leert kennen, goed naar elkaar leert kijken, ervaart
dat iedereen anders is en je leert samenwerken. Ook
kwam er elke week een regel van KIVA aan bod. Deze
bespraken we met elkaar en stelden we een week lang
centraal. Voor het thema ‘Ik en mijn vrienden’ zijn we
bezig geweest met het maken van zelfportretten,
vriendschapsbandjes vlechten, portret van jezelf met
een vriendje, verjaardagskalender maken en natuurlijk
hebben we veel boeken en verhalen gelezen over
vriendschap. We kennen elkaar nu beter en zijn een
superleuke groep samen!

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober is de jaarlijkse kinderboekenweek
weer gestart. Het thema van dit jaar is: Beroepen,
worden wat je wil. We hebben samen met het team de
week feestelijk geopend. De leerkrachten waren
verkleed in verschillende beroepen en liepen een
modeshow.

Gouden weken groep ¾
De afgelopen weken zijn we in onze groep druk bezig
geweest om een gezellige groep te worden. Aan de
hand van de Kiva-regels hebben we besproken wat
ervoor nodig is om een leuke groep te zijn, hebben we
groepsregels opgesteld en hebben we allerlei
spelletjes gedaan om te oefenen met goed met elkaar
omgaan.
Deze week hebben we bijvoorbeeld veel aandacht
besteed aan ‘elkaar helpen’. Eerst hebben we
besproken wat dat is en hoe je dat het best kunt doen.
De rest van week kregen de kinderen de opdracht om
deze week elkaar extra goed te helpen. Gedurende
de dag of aan het eind van de dag hebben we

besproken hoe dat ging. De kinderen vertelden wie zij
zelf hadden geholpen en door wie ze waren geholpen.
Er waren zelfs kinderen die hadden gezien dat
anderen elkaar hielpen! Op het bord staan allerlei
namen van kinderen die elkaar hebben geholpen.
Ten slotte wil ik nog even als voorbeeld een spel
noemen die we hebben gedaan om bovenstaande
regels te oefenen. Het spel heet ‘De Beeldentuin’.
Hierbij gaan de beeldhouwers aan de slag om een zo
mooi mogelijk standbeeld te maken. Bij dit spel is het
dus erg belangrijk om samen te werken! Dit ging erg
goed en de standbeelden waren ook erg goed gelukt.
Al met al worden we steeds meer een groep en kunnen
we steeds beter met elkaar samen werken en samen
spelen.

Gouden weken groep 5/6
We zijn in de groep veel bezig met elkaar
complimenteren, wat zijn nou complimentjes en hoe
geef je die aan elkaar? Ook is er elke dag een
“complimentenmol”. Iemand heeft dan een kaartje in
zijn la en die geeft de hele dag complimenten, maar
andere kinderen kunnen “valsspelen” door ook
complimentjes te geven. Aan het einde van de dag
proberen we te raden wie de mol was. De kinderen
kijken elke dag even in hun vak of zij vandaag de mol
zijn.
Verder doen we veel spelletjes tussendoor, zoals het
complimentenspel of een spel waarbij samengewerkt
moet worden, dit doen ook veel op de gymles van
vrijdag. Hoe ga je daar om met elkaar toejuichen of
een teleurstelling, omdat het niet ging zoals jij graag
wilde?
Ook de cirkel van invloed hebben we besproken, waar
kan je nu echt zelf wat aan doen en wat kun je niet
veranderen? Je kan bijvoorbeeld zelf bepalen of je
een ander troost of vraagt om mee te doen met een
spel. Maar dingen als het weer of tijd kun je niet
veranderen, die liggen dus buiten jouw invloed. We
hebben getekend en geschreven wat ze zelf kunnen en
waar ze niets aan kunnen veranderen.
Kortom veel positieve aandacht en activiteiten waarbij
we elkaar leren kennen.
Samen zorgen we ervoor dat we een fijne groep zijn.

