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Agenda
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit:
di 13 apr

Oud papier

vr 23 april

Koningsspelen

ma 26 april

Vrije dag: Studiedag personeel

di 27 april

Vrije dag: Koningsdag

vr 30 april

Start meivakantie om 14:15 uur

Oud papier
Dinsdagavond 13 april wordt het oud papier weer opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Rona (groep 6)

Jake (groep 3)

Joey (groep 3)

Irsa (groep 4)

Emma (instroomgroep)

Lenah (groep 1)

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

Malu (groep 3)

Groep 5
Scoor een boek in groep 5
We doen scoor een boek doen we al 6 weken met de klas. Hoe dat werkt dat gaan we je
nu uitleggen. Je kan boeken lezen om voetbalstickers te scoren. De meeste doen hun
best om boeken te scoren. Sommige boeken zijn leuk sommige zijn saai of spannend.
Dinsdag hebben we in de duker iets sportiefs voor afsluiting van scoor het boek!
Luna en silke

Juf Mariska kwam voor scoor een boek .
Juf Mariska kwam in de klas. Voor de rust van scoor een boek. Het gaat over lezen. En ze gooit de bal naar iedereen
in de klas . Ze nam boeken mee . 1 van de boeken was we zijn weerwolfwezens . Juf Mariska zij dat het goed ging
met scoor een boek .
Marit en Qwendoline
Hallo wij zijn Wietse en Lars uit groep 5.
Wij gaan vertellen over scoor een boek en over dog man. Bij ons staan alle 6 de dog man boeken in ons elftal. Alle 6
de dog man boeken zijn bekend in onze klas. Ze zijn ook populair op school zelf.
Gr.Wietse en Lars
Ons basiselftal (favoriete boeken) van scoor
een boek:

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april worden de landelijke Koningsspelen georganiseerd. Wij zullen daar
ook aan mee doen, uiteraard met inachtneming van de coronaregels. Dat betekent
helaas ook dat er geen ouders aanwezig mogen zijn om te kijken. Desondanks gaan we
er voor zorgen dat we allemaal een leuke dag zullen hebben, met allerlei sport- en
spelactiviteiten.
In het Weeknieuws van volgende week ontvangt u meer informatie.

Vreedzame School
Blok 4: We hebben hart voor elkaar
Algemeen
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, d.w.z. 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, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze
bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de
kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk
afspraken voor een volgende keer gemaakt.
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.

De lessen zijn gericht op:
Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
Het herkennen en benoemen van gevoelens.
Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.
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.
Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:
gemeen terugdoen.
de ander z’n zin geven, je terugtrekken.
weten wat je wilt.
rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt.
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing

Beslisboom
Klik op de link hieronder om de beslisboom te raadplegen.
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=1xEMYwP7jBRyg2L

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag

bleekselderij

donderdag

peer

vrijdag

sinaasappel

Zwembad

