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Agenda
Datum

Activiteit

di 4 okt

Schoolarts (kinderen geboren in 2013)

di 4 okt

Opening Kinderboekenweek Vensterschool

wo 5 okt

MR vergadering (19:45 uur)

di 11 okt

Schoolarts (kinderen geboren in 2013)

za 15 okt

Herfstvakantie

di 18 okt

Oud papier

wo 26 okt

OV- vergadering 20:00 uur

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

donderdag

vrijdag

komkommer

appel

peer

Kletskaarten
Deze week hebben we blok 1 (We horen bij elkaar) afgerond. U kunt hierover in gesprek met uw kind(eren) met
behulp van de kletskaarten. Deze worden door de kinderen mee naar huis genomen, of ze verschijnen in het
ouderportaal. Veel kletsplezier!

Vreedzame school
In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de
kinderen geleerd:
om te praten over de sfeer in de groep.
om elkaar opstekers te geven, iets
positief te zeggen over iemand en wat
dat met iemand doet.
om een takenlijst voor in de klas te
maken en de taken eerlijk te verdelen.
dat iedereen een eigen mening mag
hebben.
om met de klas een afsprakenposter te
maken waarop staat hoe je met elkaar
omgaat
dat er ook regels zijn die de leerkracht
aangeeft
om samen te werken
om een boek te maken dat over
henzelf gaat: dit ben ik (groep 8)

Blok 2
Wij starten 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.
En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de
kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat.
Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de
oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van
het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. De kinderen leren dat ze bij een conflict
eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de
kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een
‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje en wat de
kinderen meer bedenken.
Er worden ook afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of
meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom
afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Inning financiële ouderbijdrage schooljaar 2022/2023
€ 50,- per kind per volledig schooljaar
Op maandag 3 oktober wordt er een automatische incasso uitgevoerd betreffende de inning financiële ouderbijdrage
schooljaar 2022/2023. Wanneer u hier een machtiging voor afgegeven heeft hoeft u niks te doen.
Mocht u geen machtiging hebben afgeven dan wordt u verzocht om de ouderbijdrage over te maken op
rekeningnummer NL17RABO01013.64.555 t.n.v. Oudervereniging Vensterschool, onder vermelding van de naam van
uw kind(eren).
Met vragen kunt u terecht bij Lysanne Bekhof, penningmeester ledenadministratie
Lbekhof@hotmail.com

Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u niet in staat bent de ouderbijdrage (in één
keer) te betalen, dan verzoek ik u contact op te nemen met mij (Lysanne Bekhof) of met
Jarno Oeben, directeur van de Vensterschool. U kunt ook contact opnemen met Stichting
Leergeld Heerenveen-Weststellingwerf. Ouders of verzorgers kunnen voor hun kind(eren)
een aanvraag indienen voor deelname aan onderwijs, cultuur, sport of welzijn. Aanvragen
kunnen variëren van de vergoeding voor de contributie voor een sportclub, muzieklessen
of materiaal dat daarvoor nodig is, of een fiets of schoolreisje.

Stichting Leergeld

info@leergeldweststellingwerf.nl

Techniekcircuit
De groepen 3 t/m 8 starten in oktober met het
techniekcircuit. De groepen 3 t/m 5 en de
groepen 6 t/m 8 zullen daarbij gemixt aan de
slag gaan met een techniekonderdeel.
In dit schooljaar zullen er 4 rondes van 3
lessen van een uur plaatsvinden. In die 3
lessen zullen ze met hetzelfde onderdeel aan
de slag gaan. Na elke ronde wordt er door
gewisseld, zodat de kinderen elk onderdeel
zullen doen.

De 1e ronde is vrijdag 28-10, 4-11 en 11-11 van 13.00-14.00uur. Daarbij kunnen we wel hulp gebruiken. Welke
ouder/opa/oma/.... zou het leuk vinden om te helpen en kan alle 3 de vrijdagen van de 1e ronde?
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar:
linda.plat@comprix.nl

Kinderboekenweek 5 oktober- 15 oktober
Volgende week woensdag begint de Kinderboekenweek. Bij ons op school begint het een dag eerder, op dinsdag 4
oktober.
Het thema van dit jaar is: GI-GA-GROEN!
Alle boeken gaan over de natuur.
We willen dinsdag met de hele school onze
Kinderboekenweek feestelijk openen.
De kinderen mogen deze dag allemaal
verkleed naar school. Het liefst GI-GAGROEN.
De kinderen komen gewoon om half 9 naar
school. We verzamelen bij de pannakooi, dus
hoeven niet eerst naar binnen.
Op het plein voor school gaan we om half 9
het lied en de dans van Kinderen voor
Kinderen doen.
Hier zijn ze allemaal al druk mee aan het
oefenen.
Na de opening gaat iedereen naar zijn eigen
klas, waar we verder gaan met het thema.

Alle kinderen werken tot de herfstvakantie in hun eigen groep aan het thema GI-GA-GROEN, er wordt vooral veel
gelezen en voorgelezen.

Kledingbeurs
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