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MEDIATOREN
Afgelopen maandag hebben de nieuwe mediatoren hun diploma en hesjes ontvangen. Vanaf
maandag zijn ze ook al in actie. We wensen de nieuwe mediatoren Dana, Amelia, Floor,
Mina, Zakariya en Liva veel succes en uiteraard ook de mediatoren die vorig schooljaar al actief waren Lidka, Jill, Kris, Isa, Jasmijn en Talip.
De mediatoren zijn onderdeel van de methode Vreedzame School. Ze worden in de middagpauze ingezet en lopen dan met een herkenbaar hesje over het plein om kinderen te helpen
met het oplossen van conflicten. Ze mogen dit op het plein of binnen doen, want soms is het
nodig om even wat rust te nemen. De mediatoren hebben geoefend en gepraat over allerlei
mogelijke situaties die zich op het plein kunnen voordoen en zijn voorbereid om kinderen te
helpen. We wensen onze kanjers veel succes!

BOEKENBEURS GROOT SUCCES!
Enkele weken geleden is tijdens de kinderboekenweek, net als vorig jaar, weer een boekenbeurs georganiseerd en wat was dat een groot succes!
Met kleedjes, posters en tassen vol boeken kwamen de verkopers en verkoopsters de speelzaal binnen. Alles werd uitgestald en wat een berg boeken bij elkaar.
Om kwart voor één stroomde de speelzaal vol met kinderen die tussen de boeken begonnen
te snuffelen. Heel vaak is er tot een koop overgegaan en gingen kinderen met een ‘nieuw’
boek naar huis.
Het was een mooi gezicht; zoveel enthousiasme rondom boeken. Ook volgend jaar zeker
weer voor herhaling vatbaar!

OPEN PODIUM
Op de schoolagenda staat voor morgen, vrijdag 22 november een viering gepland. Het zou
een open podium zijn, alleen voor de leerlingen van onze school, dus zonder ouders. Om organisatorische redenen gaat dit open podium vrijdag niet door. Er wordt een nieuwe datum
hiervoor gepland.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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