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25 november
OR vergadering
8.30 uur

2020-2021, corona-update
Het blijft helaas een wekelijks terugkerend iets; de mails die u van mij ontvangt
over corona-besmettingen op school, zowel onder ouders als leerlingen.

4 december
Sint op school!
Vrij om 12.00 uur

Het is enorm fijn te ervaren dat ouders ons zo goed informeren over

7 december
MR vergadering
18.00 uur

school niet zorgelijk of uitzonderlijk. Dat willen we graag zo houden!

17 december
Kerstdiner
17.30 uur

gezondheidsklachten, test-uitslagen en quarantaines. We hanteren en volgen
gezamenlijk het “protocol basisonderwijs” heel strak!
We hebben regelmatig contact met de GGD en vooralsnog is de situatie bij ons op
Denkt u daarom aan de afstand onderling buiten op het plein, het dragen van een
mondkapje als u een leerkracht spreekt en het regelmatig wassen van de handen
van zowel uzelf als de kinderen. Dank voor alle medewerking en medeleven!

Nieuwbouw
Volgt u ons al? https://www.instagram.com/daltonkindcentrum/
Op dit account kunt u o.a. zien hoe enorm hard het gaat; het hoogste punt is
bereikt, het metselen is begonnen en ook alle trappen zitten er al in!
Dat het goed gaat, is ook te merken aan de aanmeldingen van nieuwe leerlingen.
Er is veel belangstelling en met name de onderbouwgroep 1/2 groeit zo hard dat
we in het nieuwe gebouw gaan starten met 2 kleutergroepen.
We zijn druk bezig om ons goed voor te bereiden op de nieuwe situatie. Er wordt
een nieuw logo en nieuwe huisstijl ontworpen, we zijn leveranciers van meubilair
aan het selecteren en we hebben een contract getekend met een onderwijs-ICTbedrijf wat de gehele nieuwe ICT-inrichting én apparatuur gaat verzorgen.
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deelnemen. Samen met onze Dalton-coördinator gaan zij zorgen voor een
doorgaande pedagogische Dalton-lijn van 0 tot 12 in het kindcentrum!

Feestdagen op DKK!
Zoals wij al eerder lieten weten; het is voor ons heel belangrijk dat de feestdagen
voor onze kinderen zo leuk, veilig, feestelijk en traditioneel mogelijk door kunnen
gaan! Corona gooit deels roet in dat eten…
Dat betekent helaas ook dat we dit jaar niets kunnen vieren met ouders en ook
geen gezellige afsluiting hebben met het team voor de Kerstvakantie.
Hieronder beschrijven we hoe we Sinterklaas en Kerst wel vieren: mooie vieringen
die door het team én de geweldig betrokken en hardwerkende OuderRaad zijn
met vriendelijke groet,
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voorbereid!
Sinterklaas; vrijdag 4 december van 8.30 tot 12.00 uur – Geen grootse aankomst
buiten….maar hij komt wel! De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen gedurende
de ochtend Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken in het speellokaal.
De groepen 5 t/m 8 zijn druk in de weer met de surprises en krijgen in de klas
bezoek van een Piet. Ondertussen zorgen we uiteraard ‘corona-proof’ voor wat
lekkers!
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
De groepen 5 t/m 8 trekken donderdag 19 november lootjes, de rituelen en

wensen ze een gezellige

werkwijze van de surprises zullen de leerkrachten in de groepen bespreken.

dag toe!

Kerstdiner; donderdag 17 december 17.30 uur - Ook dit jaar willen we samen met

November

alle kinderen de feestmaand afsluiten met een gezamenlijk Kerstdiner in de klas.

2: Ciel (7)

Door de corona maatregelen zal het eten op een andere manier geregeld worden.
De kinderen mogen dit jaar namelijk geen eigen gemaakt eten en drinken
meenemen. Dat is natuurlijk heel jammer, want iedereen doet altijd heel erg

3: Leon (8B)
5: Odin (8A)

zijn/haar best om iets lekkers te maken en mee te nemen!

9: Sohaib (1/2)

De OuderRaad zorgt er samen met de leerkrachten voor dat er eten komt via lokale

12: Aaron (4)

restaurants en de supermarkt. Zo kan er toch ‘corona-proof’ en gezellig samen
gegeten worden in de klas.

12: Max (5/6)

Via de klassenouders zullen alle ouders van te voren meer informatie krijgen en zal

25: Rosalie (5/6)

er een kleine financiële bijdrage worden gevraagd.

26: Jacky (4)
30: Dieter (8B)

De Vreedzame School, blok 3
In Amsterdam Oost is “de Vreedzame School” een hele actieve club! Vreedzaam
Oost organiseert voor scholen diverse nascholing, activiteiten voor mediatoren en
uitwisseling van succes-verhalen. Vreedzaam Oost heeft een eigen website waarop

December

alle scholen zijn vertegenwoordigd met een foto. Sinds een week staan wij hier ook

8: Flora (3)

op, de mediatoren samen met juf Laura! Neem een kijkje:

8: Mick (7)

https://www.vreedzaam-oost.amsterdam/scholen

15: Moira (7)

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen

15: Finze (8A)

gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen

20: Dikra (7)

elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de
kinderen om naar elkaar te luisteren. De één vertelt, de ander luistert. Goed

20: Emily (7)

luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen

20: Kenzo (8A)

wat de ander zei.

22: Zainab (8B)

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is

22: Jay (7)

om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen

24: Younes (3)

en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren

23: Victoria (1/2)

naar

dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende
‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we
verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende

24: Jesse (5/6)
28: Lennart (8B)
30: Kaj (8B)

gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om
te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het
om het verdedigen van een stelling. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten
en wat ze hiertegen kunnen doen.

Wist u dat….?
-juf Nicole de Dalton-opleiding aan het volgen is sinds kort?
-juf Puck de cursus “Met Sprongen Vooruit” (een aanvulling op onze rekenmethode)
voor groep 3 en 4 doet?
-wij voor Sinterklaas een speciaal mondkapje laten maken?
-juf Nikita in verwachting is van haar tweede kindje? Leuk hè!!
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