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AGENDA:
Dinsdag 14 november:
Week van 20 november:
Zaterdag 25 november:
29 november
Sinterklaas activiteiten:
Vrijdag 10 november:
Donderdag 23 november:
Zaterdag 24 november:
Vrijdag 1 december:
Dinsdag 5 december:
Kerstmis activiteiten:
Vrijdag 15 december:
Woensdag 20 december:
Donderdag 21 december:
Vrijdag 22 december:

studiedag
rapportgesprekken
wedstrijd Robotica-team Mildenburg-Driehoek
informatieavond voor alle ouders op de Mildenburg over de fusie
lootjes trekken surprise groep 5 t/m 8
bezoek Sinterklaashuis (Brielle) groep 1 t/m 3
aankomst Sinterklaas in Oostvoorne
surprise inleveren voor tentoonstelling
Sinterklaasviering tot 11.45, ’s middags kinderen vrij
Kerstmarkt van 16.30-18.30
Kerstdiner van 17.30-19.00, om 17.15 ontvangst in klas
Kinderen in de ochtend naar school en de middag vrij, start kerstvakantie
Kinderen vrij en start Kerstvakantie

Sinterklaas
5 december is het weer zover!
De spanning loopt al aardig op bij een aantal kinderen.
Maandag 13 november om 18.00 start het Sinterklaas journaal.
Voor meer informatie zie de website https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home.
Het Sinterklaas journaal zal ook door groep 1 t/m 4 in de klas worden bekeken.
In de hierboven geschreven agenda staan de geplande activiteiten genoemd.
Groep 1 t/m 3 zullen op 23 november het Sinterklaashuis in Brielle bezoeken. Omdat het
Sinterklaas huis voor de laatste keer in ‘het Arsenaal’ (biebgebouw) zal zijn, zijn er veel
aanmeldingen. Daarom heeft de organisatie van het Sinterklaashuis ervoor gekozen om
inschrijvingen vanuit scholen alleen voor 1 t/m 3 te accepteren.
Helaas kan groep 4 dus niet mee.
Wij hopen op uw begrip daarvoor.

First Lego League nieuws!
Team Mildenburg-Driehoek heeft gestreden en gewonnen van
team Overbos op het Helinium in Hellevoetsluis in een
oefenwedstrijd van het ‘robotica’ toernooi.
Wij zijn erg trots op Sammy, Tim, Danaya en Dante uit groep 8
van de Mildenburg. En uiteraard ook op Sander, Savanna en
Tess uit groep 8 van de Driehoek.
Aan een tafel moesten voor de wedstrijd verschillende
opdrachten worden uitgevoerd met lego.
Zaterdag 25 november op het RDM Innovation Dock te
Rotterdam vindt de volgende wedstrijd plaats, tegen kinderen
van scholen uit o.a. België!

Voor de wedstrijd moet er een PowerPoint
presentatie verzorgd worden, een onderzoek
naar water worden uitgevoerd, een kledingstuk
voor het eigen team worden ontwerpen en een
geprogrammeerde robot in elkaar worden
gezet, origineel bedacht door het team. Wij
houden u op de hoogte van de voortgang van
ons team.

Denkt u nog aan…
De bijdrage voor de Ouderraad van €30,--.
U kunt het bedrag overmaken op rekening nummer NL 85 RABO 0350 214 794
t.n.v. Ouderraad OBS Mildenburg.
Alvast bedankt namens de Ouderraad!
Maandagavond 13 november: Oudervoorlichting ‘Verleidingen in de puberteit’ Zie ook vorige
nieuwsbrief.
U bent van harte uitgenodigd op maandagavond 13 november a.s. op OBS Het Over-bos, Polderslaan 1
in Oostvoorne. De inloop is vanaf 19.15 uur. De voorlichting duurt van 19.30 uur tot ongeveer 21.30
uur. Voor meer informatie over Youz kunt u alvast kijken op www.youz.nl.

EU-Schoolfruitprogramma
Volgende week start het EU-Schoolfruitprogramma. We ontvangen dan 20 weken lang gratis groente en
fruit voor alle leerlingen. Het stimuleert de kinderen samen groente en fruit te eten in de klas!

De kracht van een compliment
Ieder mens krijgt graag waardering uit zijn of haar omgeving. En voor kinderen is de waardering van hun ouders één van de
belangrijkste dingen in hun leven. Complimenten geven een kind een enorm gevoel gewaardeerd te worden, waardoor ze
zich goed over zichzelf gaan voelen en een positief zelfbeeld kunnen vormen waar ze hun hele leven voordeel van zullen
hebben. Kinderen met een goed zelfbeeld ontwikkelen zich goed.
Een goed compliment vertelt een kind welk gedrag gewaardeerd wordt en waarom het gedrag gewaardeerd wordt. Het
beste is het wanneer een kind tenminste tien complimenten op een dag krijgt. Belangrijk bij het geven van een compliment
is dat het kind gecomplimenteerd wordt met het gedrag dat het wel laat zien. Vb. wat goed dat je je bord leeg eet i.p.v.,
wat goed dat je zonder zeuren je bord leeg eet.
Van complimenten leert een kind enorm veel en het geven van complimenten leidt tot een heel positieve manier van
opvoeden. Soms ontstaat er in de opvoeding een situatie waarin door moeilijk gedrag van het kind de ouders veel straffen
en er weinig waardering voor het kind is. Terwijl kinderen veel meer en gemakkelijker leren door middel van complimenten.
Een straf leidt vaak tot verzet bij het kind. Een compliment stimuleert het kind vaker het gewenste gedrag te laten zien en
geeft het kind een goed gevoel over zichzelf. Als ouder kunt u uw kind leren wat niet mag door middel van straf, maar u
kunt het kind ook leren hoe het wel moet door middel van complimenten. Dit betekent niet dat het kind dus nooit meer op
zijn kop krijgt of nooit straf krijgt. maar wel dat de complimenten en straf in ieder geval in evenwicht zijn en het liefst dat
het kind vaker een compliment krijgt dan straf.
Complimenten zorgen ook voor een betere sfeer in huis en helpt ouders om meer het positieve gedrag van hun kind te zien.
Wanneer ouders bewust gaan kijken op welke punten zij hun kind een compliment kunnen geven ontdekken ze vaak dat
hun kind best veel dingen doet die gewenst gedrag zijn. Hierdoor overheerst het ongewenste gedrag minder en hebben
ouders minder het gevoel steeds te moeten mopperen.
Een kind kan al met heel simpel gedrag een compliment verdienen. Bijvoorbeeld omdat het rustig zit te spelen, omdat het
zijn bord leeg eet, omdat het lief is voor de andere kinderen in huis of omdat het kind op tijd thuis is.
Dit zijn misschien gedragingen waarbij ouders het gevoel hebben dat dit toch normaal gedrag is wat het kind gewoon hoort
te doen. Maar een compliment is snel gegeven en werkt zeer stimulerend. In het begin zal het mogelijk nog wat onwennig
voelen een compliment te geven voor gedrag dat je als ouder eigenlijk als niet meer dan normaal beschouwt. Maar al snel
zullen ouders ervaren hoe positief hun kind reageert op deze kleine complimentjes en hoe de sfeer in huis er door
verbetert. Het geven van complimenten zal steeds meer een vast onderdeel worden van de opvoedstijl van de ouders.
Kort samengevat is het geven van complimenten zo effectief omdat:
* Een compliment een kind helpt een positief zelfbeeld te krijgen en zelfvertrouwen geeft
* Een compliment het laten zien van gewenst gedrag motiveert
* Een compliment een kind leert dat het met gewenst gedrag positieve aandacht kan krijgen
* Een compliment zorgt voor een betere sfeer thuis
* Een compliment helpt ouders weer meer het positieve gedrag van hun kind te zien
Heeft u vragen voor het schoolmaatschappelijk werk, dan kunt u contact met mij opnemen via de e-mail of telefoon. U kunt
ook eerst even contact zoeken met de ib’ er als u dat fijner vindt.

Met vriendelijke groet,
Karima Fagrach
Schoolmaatschappelijk werker
k.fagrach@kwadraad.nl
06-40529298

