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Wist u dat………………………………….. 
 

- wij een erg fijne sinterklaas tijd gevierd hebben.  

- de kinderen erg genoten hebben 

- het ook wel eens te veel werd met al die emoties, suikers en laat naar bed gaan 

- wij nu weer gefocust zijn op kerst 

- ook hierbij het thema “Doe’s lief” is 

 

 

 

Thema SEL 

Het thema voor ons Sociaal Emotioneel Leren is 

“Doe eens lief” . We proberen de kinderen 

duidelijk te maken dat een keer iets voor een 

ander doen heel normaal is en heel fijn om te 

doen.  

We leven in een “ik”- tijd, de individuele mens is 

op dit moment erg belangrijk. Als ik het maar goed hebt, als wij het als gezinnetje maar goed 

voor elkaar hebben. Gelukkig is dit in het oosten van het land en zeker ook in Braamt beter 

gesteld, maar ook hier wordt er best veel over van alles en iedereen gemopperd. 

Het zou fijn zijn als we allemaal wat positiever en ruimhartiger zouden denken, dan wordt de 

wereld veel leuker. De wereld veranderen wij niet, maar een klein stapje bij ons op school en bij 

u thuis zou al prachtig zijn.  

Wij hebben met elkaar afgesproken dat we iets liefs gaan doen voor andere mensen. Als de 

kinderen iets liefs gedaan hebben, mogen ze ster pakken en opschrijven wat ze gedaan hebben. 

De sterren worden dan in de boom gehangen of op het raam geplakt en aan het eind van de 

dag besproken. Er worden erg veel lieve dingen voor elkaar, maar ook voor anderen gedaan.  

Samen hebben we met de hele school meegedaan met de actie “Kerstkaart voor ouderen”. Alle 

kinderen hebben een kaart geschreven voor oudere eenzame mensen.  
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We gebruiken het thema “Does lief” ook tijdens de advent en bij kerst. Daar hoort u vast nog 

meer over. 

 

    

Groep ½ is in het kader van het thema “Lief zijn voor een ander”, op bezoek geweest bij de dagopvang. 

Het was heel gezellig. We hebben samen met de ouderen wat gedronken, kerstliedjes gezongen en 

getekend. De kinderen vonden het erg leuk om te doen en we hebben de mensen echt blij gemaakt.  
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Samen voor de Voedselbank Montferland 
 
Kerst vieren doe je samen! Helaas zijn sommige mensen afhankelijk van de voedselbank. Ook dit jaar 
willen wij als school een steentje bijdragen om ook hen een gezellige, sfeervolle kerst te geven. 
 
Vanaf maandag 16 december is het mogelijk om bijvoorbeeld iets uit je kerstpakket of voorraadkast te 
doneren aan de voedselbank. Het liefst houdbare producten. (Geen alcohol!) Deze producten mag je 
zoon/dochter in de klas afgeven. 
Op 20 december wordt het door iemand van  de voedselbank opgehaald. 
Alvast bedankt! 
 
Wendy en Monique 

 

EU Schoolfruit 

In de week van 2 december krijgen de kinderen aankomende week op woensdag 

een stuk meloen, op donderdag een mandarijn en vrijdag een appel. 

 

Wij hebben de afgelopen week gezien dat bijna alle ouders er aan gedacht hebben en 

op maandag en dinsdag een stuk fruit mee hebben gegeven. 

Denkt u er deze week ook aan? 

 

 

Techniek 

Groep 7/8 is vorige week nog naar Techniek geweest. Ze hebben weer allerlei technieken geleerd. 

Groep 7 heeft een muizenvalauto gemaakt en groep 8 een elektrospel.   Dank weer voor de ouders 

die gereden hebben. 

   

 


