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De Vreedzame School
Mediatoren
Er zijn nieuwe mediatoren gekozen voor dit nieuwe schooljaar, uit groep 7a en b.

Het zijn: Bart, Pepijn en Soraya uit 7b en Isabelle en Mika uit 7a.
We trainen pas 2 dagen, en het is ons allemaal gelukt om mediator te zijn, met dank aan meester Luke. Wij
staan klaar om deze hele school vreedzaam te maken, dus maak je maar geen zorgen! We proberen alle
conflicten op te lossen, zodat iedereen met een fijn gevoel naar school/huis kan gaan. We doen samen
met Floris, Vlinder, Ylva, Iris, Lauren en Esmee uit groep 8. Als u even vergeet wie wij zijn, kunt u altijd bij de
ingangen op de foto's kijken!
Groetjes, de nieuwe mediatoren uit groep 7!

Foto 1: Mediatoren

Foto 2: Leerlingenraad

Leerlingenraad
In de groepen 5 t/m 8 zijn heuse verkiezingen gehouden om één leerling per klas te selecteren voor de
leerlingenraad. Dit is op democratische wijze in de groepen gedaan. We feliciteren alle leerlingen en wensen
hun succes met hun belangrijke taak dit schooljaar.
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LEGO challenge
Afgelopen woensdag heeft onze ICT-coördinator Karjan samen met
de leerlingenraad de winnaars van de LEGO challenge bekend
gemaakt. Voorafgaand hebben zij gekeken naar alle inzendingen.
Stuk voor stuk prachtige bouwwerken! Heel knap gedaan. De
leerlingenraad heeft zelf criteria opgesteld om uiteindelijk tot een
winnaar per groep te komen. Zo hebben zij gekeken naar hoe het
gebouw eruit ziet en welk verhaal er werd verteld. De winnaars zijn
afgelopen donderdag met een prijsje naar huis gegaan!

Gi-ga groen | schoolproject
Komende maandag start het eerste schoolproject waarover u bent geïnformeerd
tijdens de ouderavond. Het thema is Gi-ga groen. Binnen het thema hebben de
parallelgroepen vakoverstijgende lessen ontworpen binnen een subthema. Denk aan
de oceaan, planten verzorgen, duurzaamheid, het klimaat etc. In de volgende update
vanuit de groep zult u hiervan op de hoogte gehouden worden. Het schoolproject
duurt drie weken.

Vanuit de wijk
Ga je mee op avontuur? – Kinderboekenweek 2022
Tijdens de Gi-ga-groene Kinderboekenweek kun je van alles ontdekken over de natuur! De Kinderboekenweek
duurt van 5 t/m 16 oktober 2022. Bibliotheek Eemland organiseert in deze periode allerlei leuke activiteiten:
voorleesfeestjes in de vestigingen, een ouder-en-kind-college van Geert-Jan Roebers én een
Kinderboekenfestival.
Voorleesfeestje
Tijdens de Kinderboekenweek lezen we voor uit 'Hallo-o-o daarboven!' van Farine Matthew, een vertederend
verhaal over een jonge vos die over zijn verzameling vertelt.
Natuurlijk gaan we na het voorlezen knutselen. In de Bibliotheek kun je daarnaast de hele Kinderboekenweek
een stickerspeurtocht doen. Hier vind je een overzicht van alle voorleesfeestjes.
Ouder-en-kind-college
Aansluitend bij de Kinderboekenweek Gi-ga-groen en de WAUW!week geeft Geert-Jan Roebers een lezing
voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders, over zijn werk als bioloog en schrijver, het belang van diversiteit in
de natuur, klimaatverandering, duurzaamheid en energie.
Kinderboekenfestival
We sluiten de Kinderboekenweek feestelijk af met het grootse Kinderboekenfestival. Doe mee aan de
workshops, kom luisteren bij het voorlezen of kijk je ogen uit bij de voorstellingen. Wat er allemaal te beleven
is, vind je hier.
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Dierenzegen op Dierendag 4 oktober
Het is inmiddels een vrolijke traditie op 4 oktober. Omdat het Werelddierendag is wordt er een Dierenzegen
gehouden bij de St. Josephkerk. Kleine en grote huisdieren worden in het zonnetje gezet en mét hun baasjes
gezegend.
Want dieren zijn belangrijk: als kameraadje, om eenzaamheid te verdrijven, te helpen bij een handicap en als
aanleiding om met elkaar in contact te komen. Dit verbond tussen mens en dier wordt dinsdag 4 oktober om
19.00 uur gezegend bij de St. Josephkerk. Diaken Frank Sieraal nodigt iedereen uit om met kleine en grote
huisdieren aanwezig te zijn. Kinderen mogen ook hun liefste knuffeldier meenemen.
Werelddierendag is sinds 1931 gekoppeld aan de sterfdag van Franciscus van Assisi. En dat is niet per ongeluk,
want in de verhalen over Franciscus komt zijn zorg en liefde voor voor de dieren tot uiting. Om Dierendag te
vieren en het voorbeeld van Franciscus in herinnering te brengen, is er een speciaal moment om het verbond
én de liefde tussen mens en dier vorm te geven.
Dierenzegen op Werelddierendag
dinsdag 4 oktober – 19.00 uur
St. Josephkerk Hooglanderveen
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