
DE DAGEN WORDEN KORTER
door  L isette  Braaksma

Deze keer een kort en bondige nieuwsbrief. Na de
kerstvakantie zijn wij weer enthousiast gestart met elkaar.  In
de eerste week zijn wij tijdens de studiemiddag bezig geweest
met de rekenscholing en aansluitend hebben wij genoten van
een nieuwjaarsborrel. 

Afgelopen weken zijn de laatste voorbereidingen voor de audit
geweest. De audit vindt plaats op donderdag 2 en vrijdag 3
februari. Op beide ochtenden vinden er klassenbezoeken plaats
waarbij de auditor en ik aanwezig zijn. In de middagen zijn er
gesprekken in verschillende samenstellingen. Denk hierbij aan
een delegatie uit het team, zorgcoördinatoren, MT/directie,
MR/OV en met de Communityraad. Aan het einde van de audit
krijgen wij een terugkoppeling waarbij ook Eef Niezing
(voorzitter van het bestuur) aanwezig is. 

Odertussen starten ook de voorbereidingen voor het
schoolreisje. Nog niet aan toegekomen om de vrijwillige
ouderbijdrage te betalen? Betaal dan nu met de QR code die op
deze pagina staat.

Komende periode gaan wij tijdens de studiedagen aan de slag
met bewegend leren en het nieuwe schoolplan. Op
maandagavond 15 mei is een ouderavond participatie over het
schoolplan. Exacte tijden en informatie volgen nog.

De plusklassen starten na de CITO afnames, vanaf 1 februari zal
de eerste groep starten. Als ouder word je op de hoogte gesteld
als uw kind daarvoor in aanmerking komt. 

De vervanging van Ricardo (vakleerkracht gym) i.v.m.
ouderschapsverlof is ook bijna rond. Hier zijn wij heel blij mee.
Zodra hier meer duidelijkheid over is, krijgt u hier bericht over. 
 
                                              In de bijlage de community                             
                                              nieuwsbrief van januari.

                                               Voor nu een fijn weekend.

 
De dagen worden korter

Agenda
Vreedzame School

Muziek podium
 
 
 

IN HET NUMMER VAN DEZE WEEK:

 
 

. . .LEKKER IN JE VEL EN OPTIMAAL PRESTEREN!
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AGENDA                       

Woensdag 15 februari 
Studiedag, leerlingen vrij

Vrijdag 17 februari
Kijkochtend ouders (kijkje in de klas) voor alle ouders
8.15 - 8.30

Maandag 20 februari
Muziek podium, lees hier meer over verderop in de nieuwsbrief

Donderdag 23 februari 
Nieuwsbrief 7

Vrijdag 24 februari 
Rapporten mee (groep 1 t/m 7)

Zaterdag 25 februari t/m zondag 6 maart
Voorjaarsvakantie

Maandag 6 maart 
Studiedag, leerlingen vrij
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SAVE THE DATE

Maandag 15 mei
Ouderparticipatie schoolplan 2023 - 2027
(In de avond, tijd wordt nader bekend gemaakt).



VREEDZAME SCHOOL                                               
Door Inge,  bouwcoördinator  en leerkracht  1/2b
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We beginnen vanaf eind januari met een nieuw blok van de
Vreedzame School. We kijken even terug op wat er afgelopen weken
voorbij is gekomen en blikken vooruit waar het volgende blok om
draait.

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar” hebben de kinderen
geleerd: 
 
- Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat
voorkomt onnodige conflicten 
- Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of
je de ander goed begrepen hebt. 
- Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. We
noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten. Dat komt
omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben
en uit verschillende gezinnen komen. Verschillende gezichtspunten
kunnen soms conflicten veroorzaken.
 
Blok 4: We hebben hart voor elkaar
 
Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van
groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. 
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich
prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, dat wil
zeggen dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker
als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen. 
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. 
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de
kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze
gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde
sfeer.
 
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken
wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren
herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze
leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. 
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn en over opkomen
voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je
blij van wordt.
  
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het
steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het
vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk
kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen
kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun
gevoelens kwijt willen. 



MUZIEK PODIUM                                             
Door Jol ien 

Op maandag 20 februari  v indt het eerste Muziekpodium
van dit  school jaar  plaats ,  met a ls  thema:
 

'Er  hangt LIEFDE in de lucht ' .

Om 8.30u verzorgen de groepen 1-2A,  4,  5 ,  7A&7B en 8A
met hun hele k las een spetterend en vooral  l iefdevol
optreden in de aula.  Bi j  deze nodigen we de ouders van
deze groepen van harte uit  om de optredens te komen
bewonderen.

De ouders van de overige groepen worden bi j  het tweede
Muziekpodium van dit  school jaar  uitgenodigd.  Dit  zal  op
15 juni  z i jn .
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PARKEREN                                             
Door L isette

Graag wi l  ik  uw aandacht vragen voor een klacht die bi j
ons binnen is  gekomen.  Bi j  het brengen van de kinderen
naar school  wordt er  soms geparkeerd op de inval iden-
parkeerplaats door auto's  zonder toestemming hiervoor.

Wilt  u hier  rekening mee houden en daar parkeren waar
het toegestaan is? 


