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Agenda
Dinsdag 26 september
Woensdag 27 september
Dinsdag 03 oktober
Woensdag 04 oktober
Donderdag 05 oktober

Info-avond groep 4 t/m 7 (18.30 uur-19.30 uur)
Info-avond groep 1/2/3
Groene Spelen groep 4 en groep 5
Korfbaltoernooi
Start Kinderboekenweek
Stakingsdag Primair Onderwijs, onze school is gesloten

Veel nieuwe aanmeldingen
U heeft vast de grote container voor de school
zien staan. We hebben opgeruimd om ruimte te
creëren in het schoolgebouw. Met een kleine interne
verbouwing zijn we bezig om een nieuwe plaats te maken
waar een tweede kleutergroep kan starten, het wordt mooi.
De aanmeldingen van nieuwe kleuters stromen namelijk binnen
en daar zijn we blij mee! We verwachten dus vroeg in het
schooljaar een tweede groep 1 te kunnen starten. U wordt hier
volgende week verder over geïnformeerd.
Info-avond groep 8
Tijdens een goed bezochte informatieavond zijn de ouders van de kinderen uit groep 8 voorgelicht
over de gang naar het Voortgezet Onderwijs. Gelukkig zijn de kinderen nog een jaartje bij ons,
maar de tijd vliegt voorbij…. Een ieder weet nu goed wat de kinderen te wachten staat om het
nieuwe avontuur op het Voortgezet Onderwijs aan te gaan.
Info-avond groep 4 t/m 7
Zoals in de vorige nieuwsbrief én op social schools gemeld, bent u komende dinsdag van harte
welkom om samen met uw kind een kijkje in de klas te nemen (groep 4 t/m 7). Na de eerste paar
schoolweken kan uw kind u inmiddels goed vertellen wat er zoal gebeurt tijdens een schooldag.
We hebben de tijd aangepast naar 18.30 uur tot 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via social
schools. Er is een uur lang vrije inloop en de koffie (en ranja) staat klaar. Tot dinsdag!
Informatie-avond groep 1, 2 en 3
De info-avond voor de groepen 1, 2 en 3 is zonder de kinderen. We vertellen u graag de
achtergronden van het leren in desbetreffende groep en geven u de nodige info over onze
methoden. Zo weet u op welke manieren de kinderen zich ontwikkelen op school. We noemen de
tijden hieronder nog even:
Info-avond groep 1
19.00 uur
Info-avond groep 2
19.30 uur
Info-avond groep 3
20.00 uur

Inloop in groep 3
Voor de kinderen van groep 3 was het een hele ervaring om naar groep 3 te gaan. Daarom is de
vertrouwde inloop aan het begin van de ochtend nog van toepassing. De ouders(s) gaan nog even
mee de klas in en nemen in de groep afscheid. Mede om de zelfstandigheid te bevorderen
bouwen we deze “inloop” af. Inmiddels zijn ze alweer goed gewend aan het nieuwe lokaal en de
nieuwe juffen. Na de herfstvakantie kunt u buiten of in de gang afscheid nemen van uw kind en
kan uw kind zelfstandig starten met de schooldag.
Vreedzame school, Blok 2
Wij starten in alle groepen met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de
lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De
lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een
verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je
een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten
met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt
reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt
niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je
bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt
op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander:
je zoekt naar een win-win-oplossing.

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET
OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan
PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je
eigen mening en met kritiek omgaat.
Pleinafspraken
We gebruiken vanaf gisteren hernieuwde pleinafspraken. Samen met de geleerde afspraken van
de Vreedzame School spelen kinderen meer samen en ook vaker groepsdoorbroken. Iedere dag
wordt de pauze even met de groep nabesproken. Basisvragen als “Wat ging goed?”, “Wat kon
eventueel beter?”, “Passen we wat aan voor de volgende pauze?” nemen we door met de
groepen.
Formulier ouderhulp
Het formulier waarop u uzelf kan opgeven voor hulp wordt komende week weer meegegeven.
We zijn erg blij met uw hulp!

Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

