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Wat een bijzondere tijden. Ineens zitten we in een soort flashback van vorig jaar en sluiten de scholen. Laten
we duimen dat het bij deze ene week blijft en dat we maandag 10 januari gewoon weer kunnen en mogen
starten. Mocht er in de kerstvakantie belangrijk nieuws zijn, laat ik u dat via Parro weten.
Ik realiseer me verder dat u de afgelopen weken ontzettend veel berichtgeving heeft gehad rondom Corona.
Een aangescherpt protocol met nog geen week later alweer een aanpassing daarop, berichten over positief
geteste leerlingen (die gelukkig op 3 na allemaal weer gezond op school zijn), berichten over afwezige
collega's en de vervanging daarvan of dat een groep thuis moest blijven omdat er geen vervanging was,
berichten over de aangepaste Sintviering en berichten over de aangepaste kerstviering.
Maar met dank aan een zeer flexibel team, flexibele hulpouders en begripvolle ouders/verzorgers zijn we
deze afgelopen periode toch redelijk goed doorgekomen. En tot nu toe geen héle zieke kinderen of
ouders/verzorgers; wat het allerbelangrijkste is uiteraard!
Na de kerstvakantie werk ik weer helemaal volledig, namelijk 4 dagen per week. Mijn werkdagen wisselen
hier en daar per week, afhankelijk van wanneer ik in ieder geval op school nodig ben.
Met vriendelijke groet
Marjolein Smith,
Directeur obs ‘t Want

!

Studiemiddag
Op woensdag 1 december hebben we een studiemiddag gehad. We hebben met het team meer kennis
opgedaan over Close Reading (een aanpak die bij Begrijpend Lezen hoort) en we hebben ons nog verder
verdiept in het Technisch Lezen.
De leerkrachten van groep 4 t/m 8 hebben een online sessie gevolgd bij de Academie van ons bestuur en de
leerkrachten van groep 1-2 en 3 hebben samen met Chantal en Marjolein gekeken naar ons aanbod van
beginnende geletterdheid (wat bieden we aan bij de kleuters, wat in groep 3, hoe zorgen we ervoor dat het
goed op elkaar aansluit, waar kunnen we van en met elkaar leren).
De volgende studiemiddag is op 2 februari. Die dag zijn de kinderen weer om 12.00 uur uit en ze hoeven
geen lunch mee te nemen.
Wilt u meer weten over onze VPR Academie en wat we daar allemaal kunnen volgen, neem eens een kijkje
op de site Leren is leuk! | VPR Academie houdt je op de hoogte

Sinterklaas
We hebben een heel klein en fijn Sinterklaasfeest gevierd op school. Alle groepen zijn om beurten bij
Sinterklaas en zijn 2 pieten op bezoek geweest en Sinterklaas nam alle tijd voor ze. Ook in de klassen was de
sfeer heel ontspannen en gezellig. Er zijn mooie surprises voor elkaar gemaakt, er was tijd om samen te
spelen en we hebben de dag afgesloten met een leuke Sinterklaasfilm.
We bedanken Sinterklaas, zijn pieten (en wat hulpouders voor schooltijd) hartelijk voor hun bezoek en
hulp!

Ouderbijdrage
Onze gezellige feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kinderboekenweek en kerst (en straks nog de
sportdag, Pasen en het zomerfeest) kunnen we organiseren vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.
We hebben momenteel 108 kinderen op school, waarvan begin december 56 keer de ouderbijdrage
voldaan is. Het zou fijn zijn als ouders de bijdrage willen voldoen, zodat de oudervereniging de geplande
activiteiten ook werkelijk kan organiseren.
U kunt de vastgestelde €32,50 per kind overmaken op rekeningnummer NL02INGB0002818610 t.n.v.
Oudercommissie Openbare Basisschool 't Want Zwartewaal. Graag de naam en groep van uw kind(eren)
erbij zetten. Hartelijk dank!

Schoolreis
De schoolreisdatum voor de groepen 3 t/m 8 is door de Oudervereniging op 20 mei gepland.
Deze stond eerder nog niet op de planning in Parro.

Gymdocent met verlof
Hierbij een berichtje van Arjan, onze vakdocent gym:
Per 1 februari neem ik verlof op voor een reis van circa 6 maanden met mijn gezin. Er is een vacature
uitgezet om de gymlessen straks door te kunnen laten gaan. Ik hoop dat een enthousiaste kandidaat zich zal
melden. Zodra er iemand gevonden is, wordt dit aan u gemeld. Ik ben dankbaar dat het bestuur mij dit
aaneengesloten verlof gunt. Volgend schooljaar kom ik weer gezellig terug als gymdocent!
Sportieve groet,
meester Arjan
We kunnen al melden dat we zeer waarschijnlijk een vervanger hebben gevonden.
Meer hierover hoort u als het zeker is.

Projectweek
Van 14 t/m 18 maart organiseren we een projectweek. Deze zal dit jaar volledig in het teken staan van
techniek. Er staan leuke workshops en activiteiten op de planning, waaronder een workshop "slopen en
creëren” gegeven door Push.
Hiervoor hebben we veel oude apparaten nodig en willen we u vragen om deze vast voor ons te bewaren.
In het nieuwe jaar zullen we hier een verzamelplek voor bedenken.
Denkt u aan apparaten als koffiezetapparaten, waterkokers, telefoons, laptops, toetsenborden, kleine TV's,
mixers, fietslampen, broodroosters, haarföhns,, enzovoorts.

Move a-Head
In Blok 2 van de Move a-Head lessen stond het thema conflicthantering centraal.
De kinderen hebben geleerd dat ruzies bij het leven horen, maar dat je er sterker uit kunt komen als je ze
goed weet op te lossen. De intentie van de Move a-Head lessen is uiteindelijk dat de kinderen vaardigheden
hebben om conflicten zelfstandig op te lossen. Hiervoor zijn in de groepen bijvoorbeeld luistervaardigheden
geoefend en is er een stappenplan geïntroduceerd.
In de onderbouw hebben de kinderen geleerd hoe je goed naar elkaar kunt luisteren. Hiervoor gebruiken
we de afkorting AA, O, L. Dit staat voor aankijken, om de beurt praten en luisteren.
In de groepen 4 en 5 hebben de kinderen door middel van Meester RrLlOo (geen typefout) geleerd dat je
eerst Rustig moet worden als je ruzie hebt, daarna echt moet Luisteren naar de ander en tenslotte een
Oplossing moet zoeken die voor allebei eerlijk is.
In groep 6 is het WOKKEN geïntroduceerd.
GEWOK is een stappenplan om zonder hulp van de leerkracht zelfstandig een ruzie op een positieve wijze
op te lossen. De letters staan voor de volgende stappen:

In de hoogste groepen hebben de kinderen geleerd dat een ruzie altijd te herleiden is tot één van deze zes
zaken (basisbehoeften) :
1. Wens om erbij te horen
2. Wens om zelf te kiezen
3. Wens om plezier te hebben
4. Wens om iets goed te doen
5. Spullen
6. Anders denken
Ze hebben geleerd om op zoek te gaan naar één van de achterliggende oorzaken van hun ruzie, waardoor
een WIN/WIN oplossing veel makkelijker wordt. Naast lessen in de klas, zal het onderwerp ook in de
gymlessen terugkomen.

Schoolfruit
We zijn de afgelopen weken gezond bezig geweest!
Drie dagen per week krijgen de kinderen groente of fruit vanuit school. Vaak bekende dingen als appel,
sinaasappel, peen of meloen. Maar ook ananas of rettich wat veel kinderen niet eerder gegeten hebben.
Sommige kinderen zijn positief verrast hoe lekker ze sommige onbekende dingen vinden, anderen hebben
wat meer tijd nodig of zijn wat minder dapper
De levering van volgende week wordt aangeboden aan de voedselbank.

Naschools aanbod van Push
Hierbij de activiteitenkalender van Push voor december en januari. Deze is ook uitgedeeld aan alle kinderen
van groep 4/5, 6/7 en 8.
Daarnaast organiseert Push op 29 december een uitje naar de schaatsbaan in Rotterdam voor kinderen
vanaf 10 jaar. Er zijn nog plekken beschikbaar, inschrijven kan via
Schaatsbaan Rotterdam - PUSH (stichting-push.nl)
Ga jij in de kerstvakantie een dagje mee naar de schaatsbaan Rotterdam? Je kan je helemaal uitleven op de
400 meter baan en de grootste funbaan van Nederland. Helemaal gratis!
Op woensdag 29 december vertrekt er een bus om 12:30 naar Schaatsbaan Rotterdam en is er de
mogelijkheid om tot 16:00 te schaatsen. Om 16:30 komt de bus weer aan bij jeugdcentrum Bravo.
Iedereen van 10 tot 18 jaar is welkom! Indien je geen materiaal hebt of nog nooit geschaatst hebt is dit geen
enkel probleem. Materiaal lenen is namelijk gratis en je krijgt zelfs een uur schaatsles.

