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Het logo van LOGOS in de nieuwe huisstijl
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Binnen LOGOS is vorig schooljaar nagedacht
over
het
‘onderwijs van morgen’ op de LOGOSscholen. Die koers is
te lezen in de publieksversie van het
Koersplan. Bij een
nieuwe koers is ook
gekozen voor een
nieuwe huisstijl. Om
aan te geven dat de
LOGOS-scholen
bij
elkaar horen, zijn alle
uitingen van de oude
huisstijl
vervangen
door de nieuwe. Het
nieuwe logo heeft een
kleurstelling en uitstraling die meer passend
is bij groei en ontwikkeling van onderwijs.

Jong ontmoet oud

De ‘zeilen’ symboliseren de LOGOS-vloot,
die gezamenlijk de
nieuwe koers inzet.
Graag deel ik met u
het koersplan met
daarop de nieuwe
"huisstijl". . Op de
naamplaten bij de ingangen van de school
staat dit logo binnenkort ook afgedrukt.

Het bijgaand artikel
(zie
onderstaande
link) behoeft weinig
toelichting. De ouderen en onze kleuters
hebben genoten van
de ontmoeting. En dat
was de belangrijkste
bedoeling.

gezonde
voedings
keuzes te maken. Uit
de map met informatie
heb ik wat foto's gemaakt die ik als bijlage
met
u
deel.
Wat voor keuzes u
maakt is natuurlijk aan
u. En aan sinterklaas,
want hij verwent de
kinderen graag! Tja,

en wie zoet is krijgt
lekkers! En aangezien
er alleen maar zoete
kinderen in de groep
zitten zullen ze vast
veel lekkers krijgen!
Het komende thema is
over hem en z'n pieten. Daarom staat de
letter p de komende 2
weken centraal.

Link naar artikel

Gezond leven

We hebben gewerkt
aan 't thema gezond
leven. De kinderen
hebben oa. geleerd
wat gezond eten en
wat de schijf van 5 is.
De moeder van Jeske
had mooi materiaal
geregeld met informatie voor ouders. Dit
heb ik aan de kinderen meegegeven.
Misschien dat u zo
gestimuleerd
wordt
om weer eens bewust

Groep 2
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SoVa en lezen

Tijdens de sovales hebben
we het gehad over het verschil tussen leuk plagen,
vervelend plagen en pesten.

De kinderen hebben bij verschillende situaties met een
groen(leuk)
oranje
(vervelend) of rood(pesten)
kaartje mogen aangeven wat
ze van de situatie vonden.
Daar hebben we vervolgens
met elkaar over gesproken.
Ook hebben we geoefend
hoe je voor jezelf
op kunt komen.
Later die ochtend
ging de helft van
de klas een leesspel van de spelleesset spelen en
de andere helft
ging met de letterdoos aan de
slag. Na een tijdje wisselden we

van activiteit. De woorden of
zinnen die de kinderen hebben gemaakt zijn gekopieerd, en mee naar huis gegaan! Dan is een magnetische letterdoos toch wel heel
handig!
Groep 3

Damlessen
Vanaf 12 november krijgen we van de
damvereniging een serie damlessen. Heel
nuttig, maar vooral leuk! De kinderen
hebben vandaag een stukje geschiedenis
geleerd en een potje gespeeld! Over 2
weken krijgen we de volgende les.

We krijgen van
de damvereniging
een serie

Groep 6

damlessen. Heel
nuttig, maar
vooral leuk!

Mediamaster
Deze week is het de
week van de mediawijsheid. Hoe ga je om met
internet, apps, games of
smartphones? Media is
overal en alle leerlingen
maken er gebruik van.
Mediawijs zijn is daarom zo belangrijk. Hoe
werken
verschillende
media, wat zijn de invloeden en wat kun je
ermee? Dat hebben de leerlingen de afgelopen dagen
ontdekt, tijdens het landelijke mediawijsheidspel. Mediamasters, een serious game voor groep 8. De kinderen maken spelenderwijs
kennis met de kansen en de

gevaren van media. Zoals:
grooming, nepnieuws, cookies en wat deel je. Tijdens
gesprekjes hoor je dat er
thuis ook afspraken worden
gemaakt over gametijd, telefoontijd, ouders die meekijken op de app en telefoons
die 's avonds beneden blijven. De klas die de meeste
bits verdient, wint een leuk
uitje.
Op
www.mediamasters.nl
kunt u meer informatie vinden over hoe je samen met
je kind wijs met media om
kunt gaan.
Groep 8

Spelletjesmiddag
Gisteren was de spelletjesmiddag. De kinderen hadden
veel verschillende spellen
meegenomen en hebben in
groepjes erg leuk met elkaar
gespeeld!
Moeders
en
oma’s:Bedankt voor de gezellige begeleiding ! Het was
weer een waardevol moment
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Hoeken

Democracity

Volgende week willen wij in
de klas gaan starten met het
spelend leren in de hoeken.
Als thema hebben wij de
bakker gekozen. Wij hebben
het thema verdeeld in drie
hoeken: de bakkerij, de bakkerswinkel en het lunchcafé.
Wij hebben met elkaar gebrainstormd wat we allemaal
voor spullen nodig hebben
in de hoeken. We kwamen
o.a. op kleding bakker,
brood, meel, kookboek,
deegroller, koekvormpjes,
kassa, geld, mandjes etc. De
kinderen mogen volgende
week spullen meenemen die
we kunnen gebruiken in
onze hoeken. Uiteraard
wordt de bakkerswinkel
versierd in de stijl van het
Sinterklaasfeest.
Groep 3

Op 19 november hebben de
leerlingen van groep 7 in
het gemeentehuis van Geldermalsen met elkaar een
stad gebouwd. Eerst moesten ze per groepje een politieke partij vormen, waarbij
ze zelf een naam, slogan en
partijprogramma moesten
bedenken. Daarna mochten
ze per groepje 5 voorzieningen kiezen die ze in de stad
wilden plaatsen. Hiervoor
moesten ze argumenten
aandragen, waarna er gestemd werd. Veel voorzieningen werden gekozen,
waardoor we een mooie
volle
stad
kregen.
Ook kwam de burgemeester
nog even langs en mochten
de leerlingen vragen aan
hem stellen. Groep 7

Taart bakken
De leerlingen
Gisteren hebben we met
elkaar een kwarktaart gemaakt. Alle kinderen mochten iets doen en natuurlijk
moesten eerst de bakkersmutsen op. Ondertussen
hebben we allerlei woorden
geleerd zoals recept, beslagkom,
maatbeker, mengen enz. Vandaag
hebben we de taart
in stukken verdeeld
en lekker opgesmikkeld!
Fijn dat drie ouders

zich hebben opgegeven om mee te
gaan naar de bakker donderdag!

hebben in het
gemeentehuis van

Groep 1

Geldermalsen met
elkaar een stad
gebouwd.

Grapje, plagen, pesten
Vandaag het eerste deel van
de SoVa-les over het verschil
tussen grapjes, vervelend
plagen en pesten. Juf Janna
liet ons nadenken over verschillende stellingen. Wanneer is iets gewoon grappig,
wanneer is het vervelend
plagen en wanneer wordt
het pesten. En hoe reageer
je hierop. Bij pesten schakel
je altijd een leerkracht in.
Ook als je het bij een ander
ziet gebeuren en je kunt
niet helpen. We speelden
verschillende situaties uit in
een rollenspel. Groep 4

van groep 7

Acrogym

Afgelopen vrijdag hebben
de kinderen tijdens de gymles acrogym gehad. Ze hebben spectaculaire opstellingen uitgeprobeerd. Bekijk

de leuke foto's maar
eens.
Groep 6
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Onze school is gevestigd in een prachtige nieuwe
Brede School in Herwijnen. Binnen onze school
hebben ongeveer 170 leerlingen een mooie plek
om zich te ontwikkelen.
Wij werken vanuit een Christelijke basis, zijn als
team persoonlijk betrokken zijn bij de ontwikkeling
van de kinderen en streven naar duidelijkheid en
betrouwbaarheid naar de leerlingen en hun ouders.
Onze school straalt gezelligheid en veiligheid uit.
We bieden structuur en rust, waarin ieder kind tot
zijn recht kan komen.

We werken vanuit didactische en pedagogische
principes waarbij ieder kind wordt aangesproken
op zijn of haar eigen niveau.
In de onderbouw is spel de basis van het leren. In
thema’s en projecten proberen we de verschillende vakgebieden betekenisvol met elkaar te verbinden.
We willen kinderen uitdagen tot zelfsturend handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen.
Leerlingen worden daardoor meer eigenaar van
hun eigen leerproces en zijn gemotiveerd om te
leren. Dit is een voorwaarde voor het “onderwijs
van morgen” en wat het leven in de 21e eeuw
aan de kinderen vraagt.
Ouders zijn gelijkwaardige partners in de begeleiding van de kinderen. Daarbij stellen we ons laagdrempelig en toegankelijk op.
We stimuleren ieder kind zijn mogelijkheden te
benutten. We besteden nadrukkelijk aandacht aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en streven ernaar dat ieder kind zich veilig
en prettig voelt binnen onze school.

Bezoek ons op het web
www.cbsherwijnen.nl

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige op school

Als ouder(s) kunt u bij het opvoeden
en opgroeien van uw kind(eren) tegen
vragen aanlopen of situaties tegenkomen waarin u niet goed weet wat te
doen. De mogelijkheid bestaat dan om
gebruik te maken van het inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige op school.
Het inloopspreekuur is er voor kleine en grote vragen over opgroeien
en opvoeden. Zoals een kind dat niet wil slapen, luisteren of eten,
zindelijkheidsproblemen, ruzies tussen broertjes en zusjes, omgaan
met een scheiding, huiswerk, (zak)geld, aandacht vragende pubers.
Heeft u vragen, wilt u advies en/of praktische hulp dan kunt u terecht
bij het inloopspreekuur van 9.00—9.45 uur
Maandag 9 december 2019
dinsdag 31 maart 2020
Vrijdag 19 juni 2020
Mocht u niet kunnen, maar heeft u vragen, of wilt u graag een andere
afspraak maken, dan is dit ook mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Joyce van Maanen
Jeugdverpleegkundige
06-53294753

