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Agenda
ma 30 aug

Start schoolreis gr 8

do 2 sep

Einde schoolreis gr 8

vr 3 sep

Gr 8 vrij

di 7 sep

Schoolreis gr 7 (onder voorbehoud)

di 7 sep

Schoolreis gr 4

do 9 sep

Schoolreis groep 5

vr 10 sep

Schoolreis gr 1 en 2

vr 10 sep

Schoolreis gr 3

ma 13 sep

Schoolreis gr 6

do 16 sep

MR vergadering

vr 17 sep

Comprix in Beweging (gr 8)

di 21 sep

Oud papier

Ouderportaal
Vorig schooljaar meldden we u dat we dit schooljaar gebruik gaan maken van een ouderportaal. Een paar groepen
heeft daar vorig jaar al ervaring mee op gedaan. In de derde schoolweek ontvangt u een activeringslink. Vanaf dan
gaan alle groepen over op het portaal.

Nieuwe leerlingen
Bij de start van dit schooljaar hebben we Lieke, Daley, Natalia, Jesse en Iris mogen
verwelkomen op school. We
wensen hen er veel plezier en een leerzame tijd.

Schoolreizen
Gelukkig kunnen we dit jaar weer ‘gewoon’ aan de start van het schooljaar op schoolreis. In het rooster hieronder ziet
u de schoolreizen per groep.
Groep

Datum

Bestemming

1 en 2

10 september

Speel- en ijsboerderij de Drentse
Koe

3

10 september

de Naturij Drachten

4

7 september

Duinenzathe Appelscha

5

9 september

Dinoland Zwolle

6

13 september

Noordelijke Natuurschool
Lauwersoog

7

7 september (onder voorbehoud)

Appelscha (klimmen en BMX)

8

30 augustus tot en met 2 september

Ameland

Inhoudelijke en organisatorische informatie ontvangt u van de groepsleerkrachten.

Fietsen
Omdat we niet meer gespreide start- en eindtijden hoeven te hanteren en de kinderen
weer door elkaar mogen spelen, willen we graag de fietsen ook weer in de daarvoor
bestemde stalling hebben.
Aan de kant van de Mandehof is een groot fietsenhok op het plein. Kinderen kunnen dan
met de fiets aan de hand over het plein naar het fietsenhok. Aan de Buurthuuszijde is er
een fietsenstalling naast het gebiedsteam onder de overkapping. We willen vanaf nu
liever geen fietsen meer aan de voorzijde van school (bij groep 3 of de hoofdingang)

Ingangen
Vanaf maandag willen we graag dat de kinderen de volgende ingangen gebruiken:
Groep 1 en 2 gebruiken de ingangen op het achterplein. De kinderen kunnen door het hekje aan de
achterzijde van school bij de leerkracht worden afgegeven.
Groep 3 en 4 gebruiken de ingang aan de Mandehofzijde. Dit is de ingang die het dichts bij hun lokaal ligt.
Groep 5 en 6 komen door de hoofdingang. Zij moeten wel eerst de fiets in de fietsenstalling plaatsen.
De groepen 7 en 8 gebruiken de ingang aan de Buurthuuszijde. Dit is de ingang die het dichts bij hun lokaal
ligt.

Even voorstellen
In onze school zijn momenteel een paar nieuwe personeelsleden te vinden. Zij zullen zich hieronder even voorstellen.
Beste ouders, graag stel ik mij aan u voor.
Ik ben Lieselotte Dijkstra, 42 jaar en woon in Vledder. De afgelopen jaren woonde ik in
Delft waar mijn oudste 2 kinderen, Nolan van 10 en Saar van 8 zijn geboren. November
vorig jaar heb ik nog een meisje gekregen, June, zij is inmiddels alweer 9 maanden.
Sinds ik terug ben in Vledder werk ik met veel plezier bij Comprix. Zo heb ik gewerkt op
de Triangel in Steggerda, Zuid in Wolvega, de Aventurijn in Munnekeburen en nu op
de Vensterschool in Noordwolde!
Ik kijk er naar uit om op de maandag en dinsdag de kinderen in groep 1 les te gaan
geven en er samen een mooi schooljaar van te maken!

Hallo allemaal! Mijn naam is Leonie Westerdijk, 31 jaar en woonachtig in Drachten. Ik
woon daar samen met mijn man en drie kinderen. De aankomende periode zul je mij van
dinsdag tot en met vrijdag in groep 6 vinden. Ik vervang in deze groep juf Agnes.
Afgelopen schooljaar heb ik ook al regelmatig ingevallen in groep 8, ik ben dus niet
helemaal een onbekende op de Vensterschool. We maken er een mooie tijd van!
Groet, juf Leonie

Op maandag en dinsdag sta ik voor groep 2. Ik woon in het Friese Katlijk met mijn man
en onze twee zoons.
Mijn liefde voor kinderen heeft mij 10 jaar geleden in het onderwijs gebracht. Na een
uitstapje naar ICT & Onderwijs, sta ik sinds een aantal jaar weer voor de klas.
Ik werk het liefst met jonge kinderen en heb er zin in om aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groet,
Jenny Verburg-Nijman

Nieuwsbrief Vreedzame School
Algemeen
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’
burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die
gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook
sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te
oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de
sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school
gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.
Blokken van het programma
De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen
dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.
Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1.
In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de
democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma
aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Blok 1 We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten met de
lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het
samen werken aan een positief werkklimaat
centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken leerkracht en
kinderen samen afspraken over hoe je met
elkaar omgaat en over de inrichting en het
ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te
maken, is het nodig dat elk kind het gevoel
heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben
iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en
elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je
geeft een opsteker als je een aardige,
positieve opmerking over iemand maakt. “Jij
kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen
iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand.
De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor
de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame
Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.

Typcursus
Een aantal kinderen heeft folders meegekregen waarin typlessen aangeboden worden. Deze typlessen zijn online,
waarbij kinderen thuis, vaak in eigen tempo, aan de slag gaan. Twee jaar geleden hebben we met behulp van de
“Typtante” cursussen op school aangeboden, na schooltijd.
Als er voldoende belangstelling voor is, kunnen we proberen dat dit schooljaar weer te organiseren. Daar zijn
uiteraard wel kosten mee gemoeid voor u als ouder.
Mocht u belangstelling hebben voor een typcursus voor uw zoon en/of dochter, dan kunt u dit per mail kenbaar
maken. (directie.vensterschool@comprix.nl)
Let op: Dit is een inventarisatie. Bij voldoende interesse gaan we proberen de typtante naar Noordwolde te halen. U
zit nog nergens aan vast en uw kind(eren) is ook nog niet aangemeld.

Website van de typtante

