Nieuwsbrief 4- januari 2020

Beste ouders, ib-ers en leerkrachten,

Dit is de vierde nieuwsbrief van de dolfijnpeergroep Middenbouw Boxmeer.
We werken volgens de principes: leren leven, leren leren, leren denken.
Welkom in de bovenbouwgroep:
Siem, Jelle, Stan, Saar en Fenna
Groepsdoelen thema 4:
• Ik geef mijn grenzen aan en respecteer de grenzen van een ander.
• Ik leer Spaanse woordjes en zinnen uit mijn hoofd.
• Ik maak een reisfolder over een van de wereldwonderen.
Rots en water:
We gaan deze periode verder met een aantal oefeningen
uit het Rots en Water programma. Met behulp van dit
programma wordt gewerkt aan versterken sociale
vaardigheden en weerbaarheid. Dat gebeurt op een
psycho-fysieke manier. Dat wil zeggen dat via een actieve,
fysieke invalshoek positieve communicatievaardigheden
worden aangeleerd en geoefend. Het programma zorgt
voor een afwisseling tussen spel en fysieke oefeningen met
reflectie in kring en gesprek. Het accent zal liggen op het aangeven van je grenzen en het
respecteren van de grenzen van de ander.
Spaans:
We gaan Spaanse woordjes en zinnen leren. Het doel
hiervan is dat de kinderen leren leren. Uit je hoofd leren is
iets anders dan sen landenken hoe het ook al weet moest
of proberen te begrijpen watje doen moet. Het gaat echt
om uit het hoofd leren. De kinderen gaan ervaren wat een
handige manier voor hen is.
Uiteindelijk gaan we een brief schrijven aan kinderen van
een school in Ecuador. Ik hoop dat we een brief terug
krijgen.
De 7 wereldwonderen:
Het project gaat over de zeven wereldwonderen. We gaan bekijken welke wereldwonderen
er zijn. En wat een wereldwonder eigenlijk is. In 2007 is een lijst van 7 nieuwe
wereldwonderen samengesteld. De piramides van Gizeh zijn het achtste wereldwonder.
Deze 7 wereldwonderen zijn gekozen uit een langere lijst van 21.

Er wordt eerst informatie verzameld met behulp van een webpad. Daarna kiezen de
kinderen een van de wereldwonderen van de lijst om een reisfolder te maken.

Telefoonnummer:
Mijn telefoonnummer is veranderd. Ik ben nu bereikbaar op: 0651734349.
Er is een nieuwe groepsapp gemaakt. Deze is voor calamiteiten.

Te gekke carnaval en een fijne vakantie!

Voor meer informatie:
https://sites.google.com/view/dolfijnpeergroep/home
Hartelijke groet,
Hetty Meulensteen
h.meulensteen@optimusonderwijs.nl

