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Sinterklaasviering
Dit jaar zag onze Sinterklaasviering er natuurlijk
anders uit dan andere jaren. Gelukkig hebben we
er ook deze keer weer een feestje van kunnen
maken!
Vol verwachting zaten alle kinderen in de gymzaal
te wachten op de Sint. Nadat de kinderen de
Sinterklaas mooi hadden toegezongen, verscheen
Sint op het grote scherm. Zoals u misschien wel
heeft gezien in het Sinterklaasjournaal, werkt
Sinterklaas dit jaar thuis. We hadden dan ook
middels een live-verbinding contact met de Sint.
Wat direct opviel waren de tekeningen die
zichtbaar waren achter Sinterklaas. Hij had de
tekeningen gelukkig ontvangen van onze
kinderen!
Vervolgens hebben alle groepen de gelegenheid
gekregen om met Sinterklaas te praten. We
hebben voor hem gezongen, er zijn mooie
kunsten vertoond, we konden vragen stellen en
er werd zelfs Bugel voor Sint gespeeld.
Sinterklaas wist over elk kind iets te vertellen.
Knap van Sinterklaas dat hij dat elk jaar weer zo
goed weet! De kinderen hebben in de klassen
leuke spelletjes gespeeld en ze hebben een mooi
cadeautje ontvangen van de pietjes. Wat waren
we blij dat we zulke goede pietjes bij ons op
school hadden!

Ook dit jaar had Sinterklaas nog even tijd voor de
peuters van het kinderdagverblijf en de broertjes
en zusjes van de kinderen die nog niet op school
zitten.
Al zag dit jaar de viering er anders uit dan andere
jaren, we kunnen terugkijken op een gezellige
dag! We hopen dat alle kinderen blij zijn met hun
cadeautje en wensen iedereen een fijne
Pakjesavond toe!
Voor foto’s van deze dag verwijzen we u naar
graag onze website.

Kerst
Ook dit jaar gaan wij natuurlijk een fantastisch
kerstfeest organiseren op de Schans! De
kerstviering zal plaatsvinden op woensdagmorgen 16 december.
We beginnen de ochtend met een kerstontbijt.
Dit jaar nemen de kinderen hun eigen
kerstontbijt mee! Alle kinderen maken daarom
hun eigen ‘kerstontbijttas’. De tas kan thuis
worden gevuld met een lekker ontbijt, we zullen
u hier later over informeren in een aparte
kerstnieuwsbrief. Na het ontbijt beginnen we met
een kerstverhaal. Aansluitend worden er nog
leuke creatieve (kerst)lessen gegeven.
Belangrijk om te onthouden:
-Vrijdag 11 december:
Kerstnieuwsbrief wordt verstuurd.
-Maandag 14 december:
Kerstontbijttas gaat mee naar huis.
-Woensdag 16 december:
Kerstonbijttas gevuld weer meebrengen.
Allen alvast hartelijk dank voor de medewerking,
wij hebben er veel zin in!
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Waarom daltononderwijs?

Trefwoord

Zoals u weet zijn wij een Daltonschool. Onze
keuze voor het daltononderwijs is gerelateerd
aan onze visie op de maatschappij in het
algemeen en op kinderen in het bijzonder. We
zullen u regelmatig in de Schansinfo informeren
over de verschillende facetten van de
daltongedachte.

De volgende onderwerpen stonden de afgelopen
periode op het programma:

De huidige maatschappij vraagt mensen die
kunnen ontwerpen, kunnen plannen en
vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en
ondernemend zijn en zich bewust zijn van de
democratische processen die onder
besluitvorming liggen en daaraan ook kunnen
deelnemen.
Op De Schans zetten de kinderen hun eerste
stappen om later een goede wereldburger te zijn.
Behalve het individuele en gedifferentieerde
cognitieve leerstofaanbod, willen we dat
kinderen interactieve vaardigheden ontwikkelen
en deze vanzelfsprekend gaan vinden.
Natuurlijk houdt men rekening met elkaar,
wisselt men argumenten uit, wordt samen
gezocht naar een oplossing en profiteert men van
elkaars talenten.
Daltononderwijs is op De Schans een manier van
omgaan met elkaar. Een omgeving waarin de
kinderen verantwoordelijkheid krijgen en daarop
ook aangesproken kunnen worden, waarin
iedereen actief deelneemt aan activiteiten en je
een eigen unieke meerwaarde toevoegt.

Aanpassen
Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen;
aanpassen aan de groep of jezelf blijven; blijven
bij je eigen identiteit.
De spiegelverhalen gingen over hoe de Pieten
zich moesten aanpassen aan ons land, ons weer,
ons eten en onze gebruiken.
In het bijbelverhaal komt het meisje uit Moab
Ruth met Naomi weer terug in Bethlehem, ook zij
moest zich aanpassen. Ruth trouwt uiteindelijk
met Boaz en ze krijgen een zoon Obed.
Obed is de vader van Jesse, de opa van (koning)
David. En jaren later zal Jozef, met zijn
aanstaande vrouw Maria, reizen naar Bethlehem,
de stad van zijn voorvaderen….
De komende weken komt het volgende aan bod:
Verlichten
Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en
mensen in het licht zetten; bijzondere aandacht
geven; in een kwaad/positief daglicht stellen.
De volgende bijbelverhalen komen voorbij:
De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; de
vlucht naar Egypte.

Het daltononderwijs vertrekt daarom vanuit een
vijftal basisprincipes. In de komende Schansinfo's
zullen we deze gaan uitlichten.

In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met:
Horen
Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en
kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig
oor.
Tijdens de bijbellessen komen de volgende
verhalen voorbij: De doop van Jezus, Jezus in de
tempel, De splinter en de balk, Luisteren naar
valse profeten, Huis op de rots en Parel en schat
in de akker.
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NME project
Terugblik op het NME project Dieren in de
nieuwe wildernis. In dit educatieve project wilden
we leerlingen kennis laten maken met zes
aansprekende en soms controversiële dieren die
al in Drenthe leven of dat mogelijk binnenkort
gaan doen.
Drie soorten horen bij waterrijke natuur, te
weten de bever, de winde en de zwarte ooievaar.
En drie soorten horen bij bosrijke natuur, te
weten de das, het edelhert en de wolf.
De afgelopen jaren is er in Drenthe veel
geïnvesteerd in natuurontwikkeling en het
realiseren van verbindingszones voor de natuur,
zoals bijvoorbeeld het herstel van beken en
moerassen, de aanleg van bossen en ecoducten.
De verwachting en hoop is dat hierdoor de
leefomstandigheden voor deze zeldzame en soms
verdwenen dieren hersteld worden en deze
dieren weer een thuis vinden in de provincie
Drenthe. Maar zijn die dieren eigenlijk wel
welkom?

Schoon belonen
We zijn van mening dat wij met zijn allen
verantwoordelijk zijn voor een schone
leefomgeving. Dit vinden we belangrijk. Daarom
werken wij binnenkort tevens mee aan het
project ‘Schoon belonen’ Dit is een project dat
wordt geïnitieerd vanuit de gemeente
Noordenveld. SWS De Schans wil net als de
gemeente het zwerfafval zoveel mogelijk
beperken. Daar hoort natuurlijk een opgeruimd
plein en een schone schoolomgeving bij. Door op
te ruimen en afval gescheiden in te zamelen, kun
je het hergebruiken als grondstof (denk aan
plastic, gft, drankenkartons). Dat is goed voor het
milieu en voor de portemonnee, want zo hoeft er
minder restafval te worden verwerkt.
Bovendien verdienen we ook nog een mooie
beloning voor het schoon houden van het plein
en een stukje van het gebied rondom De Schans.

In alle groepen is een prachtige PowerPoint
presentatie geweest over deze 6 dieren. Er is erg
goed geluisterd en gekeken. Wat was er veel te
vertellen en te ontdekken over deze dieren!
Ze hebben er zeker van geleerd. Best wel
indrukwekkend hoe zwaar en groot een gewei is
en wat een bever en een wolf kan. Wat zijn
sommige dieren slim en sterk en snel en
zorgzaam en….
Maar of we ze alle zes wel willen hebben hier?
Daar verschilden de meningen best over.
Op woensdagmorgen 26 november hebben alle
groepen een ontdekpad met opdrachten gelopen
over deze water- en land dieren.
De groepen 5 t/m 8 gaan enkele dieren uit dit
project nog verder uitwerken en vervolgens wat
ze ontdekt en geleerd hebben presenteren aan
de groepen 1 t/m 4.
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Belangrijke data

6 december

11 december

-Prinses Amalia jarig
-Juf Nina jarig!
Deze week: extra
kerstnieuwsbrief
Juf Metje jarig!

12 december

Jan jarig!

16 december

Kerstviering

17 december

Deze week: Schansinfo 8

18 december

Alle leerlingen om 12:00 uur
vrij!
Kerstvakantie

7 december

21 december –
3 januari
25 december

1e kerstdag

26 december

2e kerstdag

6 januari

Juf Jolanda jarig!
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