Nieuwsbrief 26
Datum: 24 maart

Maandag 27 maart
Koffieochtend aan de locatie
Carnissedreef
Extra gym groep 5/6/SK3:
Voetbal
16.00-18.00 uur: Aikido

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Volop in de Lentekriebels
De eerste week van de Lentekriebels zit er alweer op. Ook komende week zullen we nog
aandacht besteden aan dit belangrijke onderwerp. Afgelopen maandag hebben we de
week feestelijk geopend. Er hangen slingers door de school en alle leerlingen hebben
een neptatoeage gekregen. In de klassen zijn al verschillende lessen gegeven. Houdt
onze Facebookpagina www.facebook.com/osbsdekameleon in de gaten voor het laatste
nieuws en foto’s.

Dinsdag 28 maart

Kanjergedrag: Van negatief naar positief!

Extra gym groep 7/8/SK4:
Voetbal

Graag laten we u een mooi voorbeeld lezen, waarin het negatieve gedrag
van een leerling door inzet van de leerkracht en medeleerlingen omgezet
wordt naar positief gedrag.

15.15-16.00 uur
Tennis (talentengroep)
17.00 – 19.00 uur
Start SSV handbal

Woensdag 29 maart
14.45 – 16.45 uur
Start SSV streetdance

Donderdag 30 maart
Koffieochtend aan de locatie
Fazantstraat
14.00 – 16.00 uur
Extra gym: Tennis
16.00 – 18.00 uur
SSV basketbal

Vrijdag 31 maart
Fietscontrole voor de
groepen 7 in verband met de
schoolreis op 18 en 19 april

Een leerling op onze school heeft moeite zijn gedrag te reguleren. Binnen zijn
tafelgroepje leidt dit tot moeilijkheden: Het groepje kan zich slecht concentreren en zij
kunnen het gedrag dat de leerling laat zien geen halt toeroepen. De leerkracht geeft
daarom de kinderen in het tafelgroepje gele kaarten. Wanneer het gedrag van de leerling
storend wordt kunnen ze een gele kaart geven, met als voorwaarde dat het storende
gedrag wordt benoemd. Ook dienen eerst twee waarschuwingen te worden gegeven. Bij
drie gele kaarten volgt voor de leerling een sanctie.
Op een dag vroeg in de ochtend heeft de leerling al twee gele kaarten op z’n tafel liggen.
Ik zie aan de houding dat de leerling weet dat het gedrag beter moet, anders volgt een
derde kaart. De rest van de ochtend doet de leerling erg zijn best. Hij praat netjes, vraagt
dingen op een vriendelijke manier en is behulpzaam. Na de pauze doen de kinderen in
het tafelgroepje iets wat niet was besproken. Ze pakken de kaarten weg! De leerling is
dolblij en vertelt mij wat er is gebeurd. De leerkracht is enorm trots op de kinderen!
Dit is ook Kanjergedrag. In staat zijn goed gedrag te belonen en vergevingsgezindheid te
tonen. Het vertrouwen van de leerling in zijn klasgenoten is gegroeid en dat helpt hem.
De kaarten blijven steeds vaker in de laatjes en een waarschuwing volstaat om het
lastige gedrag te keren in positief gedrag.

Klein feestje!
Volgende week vrijdag vieren we weer de Dag van het Kinderboek! Tegenwoordig zijn er
heel veel mooie, grappige en leuke kinderboeken. Vroeger was dat wel anders… Het
allereerste Nederlandse kinderboek is geschreven door Hiëronymus van Alphen in 1778
en heet “Proeve van kleine gedigten voor kinderen”. Op de achterkant van deze
nieuwsbrief staat een gedichtje uit dat boek. Je ziet direct dat de Nederlandse taal toen
heel anders was dan tegenwoordig. In het verhaal wordt vader verdrietig als er niet vaker
gelezen wordt. Ook toen wisten ze dus al dat lezen belangrijk is!

Bezoek zuivelboerderij
Op maandag 27 maart zullen de leerlingen van groep 7C onder
schooltijd een bezoek brengen aan een zuivelboerderij.
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Maandag 3 april

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

De drijftol

Schoolfruit

Nooit loopt mijn drijftol zonder slagen

De leerlingen krijgen komende week appel, banaan en komkommer aangeboden.

Want hou ik op, dan loopt hij niet
Ik heb in al dat slaan verdriet

Kleuterdans en streetdance

En zal om ander speelgoed vragen

Dinsdag 4 april

Helaas zijn bovengenoemde activiteiten momenteel gestopt, omdat we te weinig
deelnemers hebben. In blok 2 zal er dus geen kleuterdans en streetdance meer op
school gegeven worden. Hopelijk hebben we in het volgende blok weer voldoende
aanmeldingen, zodat we dan met een nieuwe groep kunnen starten.

Maar is ’t ook zo met Flipje niet?
Ja, had ik nimmer slaag te vrezen,

Schoolsportvereniging (SSV) blok 2

‘k Zou zelden in mijn boeken lezen
En dat geeft vader ook verdriet.

Woensdag 5 april

Het tweede blok met activiteiten van de SSV start volgende week. In deze periode
hebben we er twee nieuwe sporten bijgekregen en daar zijn we heel blij mee. De
leerlingen kunnen in deze periode nu ook aan handbal en streetdance (buiten school)
deelnemen.
Het schema van blok 2 ziet er als volgt uit: Voor meer informatie en inschrijven kunt u
terecht bij de leerkracht van uw kind of meester Leo.

Foei dat ik van mijn tol moet leeren
Met vlijt te werken zonder dwang.
‘k Wil tot mijn straf mijn levenlang
Geen ander speelgoed gaan begeeren.

Donderdag 6 april

Sport
Aikido

Trainingsdagen Trainingstijden Locatie
Maandag
16.00 – 18.00
Gymzaal Elisabeth

Flag Football

Dinsdag

16.00 – 18.00

Oldegaarde 21
3084 AA R’dam

Handbal
(Nieuw)

Dinsdag

16.00 – 18.00

Oldegaarde 21
3084 AA R’dam

Streetdance
(Nieuw)

Woensdag

14.45 – 17.00

Motorstraat 6,
3075 NN R’dam

Tennis

Donderdag

14.30 – 16.00

Gymzaal kameleon

Basketbal

Donderdag

16.00 – 18.00

Gymzaal kameleon

Vrijdag 7 april

Veldvoetbaltoernooi
De jongens van de groepen 5, 6 en SK3 hebben zich afgelopen woensdag geplaatst voor
de halve finale van het stedelijk toernooi. We willen de jongens feliciteren met deze
geweldige prestatie en hen complimenteren met het sportieve gedrag!

