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Schooljudo
Judo als basis voor een pedagogisch klimaat. Al in 1882 is judo bedacht door
een Japanse pedagoog Jigoro Kano. Een van de mooiste en bekendste uitspraken van Kano vormt het
Schooljudo-motto: Het is niet belangrijk om beter te zijn dan een ander, het is belangrijk om beter te
zijn dan gisteren. In de afgelopen weken hebben alle leerlingen les gehad van een ervaren trainer.
Wij kijken met plezier terug op de lessen en het enthousiasme van de leerlingen.
Donderdag 13 december is de vierde les van schooljudo.
U bent van harte welkom om deze les bij te wonen. De lessen starten om 8.30 uur groep 6,7,8
om 9.15 uur groep 4,5 en om 10.30 uur groep 1,2,3.

Het feest van Sinterklaas
Vandaag kijken we terug op een prachtig sinterklaasfeest. Dit jaar waren de Sint en zijn pieten eerder
op school dan de leerkrachten en leerlingen. Na een nachtje slapen in ons speellokaal mochten de
leerlingen Sinterklaas wakker maken. Daarna was er een ontbijt voor groep 1,2,3,4 en5. Vervolgens
was er ochtendgymnastiek in het speellokaal. Daarna zijn we met de Sint naar de haven gegaan,
maar eerst zijn we gestopt bij Offingaburg. Daar zat al een groep dorpsbewoners te wachten op het
bezoek van de Sint en zijn pieten. Gelukkig had de Sint ook cadeautjes voor de bewoners en bloemen
voor een jarige bewoner. Voor de jarige job hebben we natuurlijk ook nog gezongen.
Bij aankomst bij de haven zagen we de boot van Sint al klaar liggen. De kapitein van de boot was met
de mooi versierde boot keurig op tijd. Alle leerlingen en de juffen hebben de sint en zijn pieten
uitgezwaaid. Het was een prachtig feest. We bedanken iedereen die ons geholpen heeft op deze dag,
het was fantastisch!

Op pagina 2 een bericht van de ouderraad en de leerlingenraad
06 december
13 december
18 december
20 december
21 december

Derde les van schooljudo
Vierde les van schooljudo, u bent van harte welkom bij deze open les.
Djembé workshop voor groep 4-5 en 6-7-8
Kerstviering op school, u krijgt nog nader bericht.
Om 12.00 uur start de kerstvakantie

Om door te vertellen: 13 december is de laatste judo-les, u bent welkom!
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