Sterrenboognieuws 20 september 2018
Sterrenboogweken
De eerste vier weken van het nieuwe schooljaar
zitten er al weer op. Deze weken hebben in het teken
gestaan van de Sterrenboogweken. De eerste twee
weken stonden in het teken van kennismaken en in
de afgelopen weken zijn we vooral bezig geweest met
het maken van afspraken.
Samenwerken
In de komende afsluitende 2 weken leren we de
kinderen samen te werken. Hoe werk je samen? Welke afspraken maken wij daarover? Welke
hulpmiddelen zetten wij in?
Ook zal er extra geoefend worden in het samenwerken. Feedback wordt er gegeven.
Feedback
Feedback is het geven van een
boodschap over het handelen
van een ander. Dit levert je het
volgende op:
- je vergroot je zelfkennis
- je leert anderen beter kennen
- je ontwikkelt en onderhoudt
goede werkrelaties
- je bereikt gewenste
resultaten
Wanneer je met anderen
samenwerkt, is het
onoverkomelijk dat je elkaar
aanspreekt op gedrag en acties
(zowel positief als negatief).
Door feedback te krijgen, hoor je
van de ander wat jou misschien
onbekend was of waar je onzeker over bent. Of je krijgt een compliment, waardoor je zelfvertrouwen
toeneemt. Kortom: feedback helpt om het beeld over je eigen handelen scherper te krijgen.

Burendag:
Op zaterdag 22 september is het zover. Dan is er de Nationale Burendag.
Vorig jaar hebben we met een groep de tuinen gesnoeid, ramen gewassen,
alle zonweringen schoongemaakt, en nog veel meer. Omdat deze ochtend
zo’n groot succes was, willen we dit jaar meedoen met Burendag.
We hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn de samenwerking met het
Kulturhus aangegaan. Het Kulturhus gaat de tuin tussen Kulturhus en school
opnieuw inrichten. Wij als school kunnen daarbij helpen maar daarnaast is

het de bedoeling Paul werk uit handen te nemen door de tuin winterklaar te maken, de pleinen te
vegen etc. Tuingereedschap en een aanhanger om snoeiafval te vervoeren is daarbij handig.
Het programma ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

09:00 uur  Start van de burendag
10:30 uur  Pauze in het Kulturhus (met koffie en wat lekkers)
+/- 10:55 uur  Verder met klusjes
13:00 uur  Afsluiting in het Kulturhus (met een drankje)

Vele handen maken licht werk, u komt ons toch ook helpen?

Wil je meedoen met de burendag op zaterdag 22 september?? Stuur dan een
mail naar d.ratering@desterrenboog.nl. Hopelijk komen er zoveel mogelijk
mensen!!

Data op een rij
17 en 20 september:
22 september:
24 t/m 26 september:
3 oktober:
15-19 oktober:
22 t/m 26 oktober:
31 oktober:
5-9 november:
Bijlage: geen

Kennismakingsgesprekken
Klusochtend / burendag
Kamp groep 8
start kinderboekenweek
kijkochtenden groep 1-4
herfstvakantie
ouderavond Bart van Campen
kijkochtenden groep 5-8

