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Agenda
vr 23 apr

Koningsspelen

ma 26 apr

Studiedag personeel; leerlingen vrij

di 27 apr

Koningsdag; leerlingen vrij

za 1 mei

Meivakantie

ma 10 mei

Weer naar school

di 11 mei

Oud papier

do 13 mei

Hemelvaart

vr 14 mei

Studiedag

Vernieuwde beslisboom
Na de persconferentie van 13 april, waarin aangekondigd werd dat de BSO's en de kinderopvang weer open ging, is
de beslisboom aangepast. In deze nieuwe beslisboom wordt weer in stappen bepaald of kinderen wel of niet naar
school mogen komen bij eventuele klachten. De beslisboom is te vinden door op de link hieronder te klikken.
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=1xEMYwP7jBRyg2L

Maandag leerlingen vrij
Komende maandag 26 april zijn alle leerlingen vrij. Het team van de Vensterschool gaat die dag aan de slag met de
Vreedzame School. Er zullen afspraken worden vastgelegd over de manier waarop de Vreedzame School bij ons op
school wordt uitgevoerd. Dinsdag zijn de kinderen, vanwege Koningsdag, eveneens vrij.

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag 28 april

pruim

donderdag 29 april

komkommer

vrijdag 30 april

sinaasappel

GVO
In de vorige weekbrief heeft informatie gestaan over HVO. Deze week wat informatie over GVO.
Kinderen zitten vol levensvragen. Bij de GVO les gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. In de lessen
leren de leerlingen begrip en respect op te bouwen voor anderen en hoe zij in het leven staan. Dit als voorbereiding
op het innemen van hun eigen rol in de pluriforme samenleving.
De verhalen helpen leerlingen om na te denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld
aan vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde, vriendschap of natuur. De leerlingen ontdekken: ook ik hoor erbij. Er is in
de lessen veel ruimte voor gesprek. Een onderwerp als ‘leven en dood’ kan besproken worden. Maar ook veel
feestdagen, zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, hebben een christelijke verhaal. Onze maatschappij is
gevormd door het christendom en dat kom je op veel plaatsen nog tegen: in muziek, in schilderkunst en ook onze taal
kent veel uitdrukkingen die uit de bijbel afkomstig zijn.
Ook voor de andere grote godsdiensten is aandacht, vaak wordt er aan de hand van een feest gekeken naar wat
voor een groep gelovige mensen belangrijk is en waarom. De Ramadan met het Suikerfeest, Ghanesja, Bar Mitswa,
Sjabat, Offerfeest en zo zijn er veel mogelijkheden.
De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van het kind, zoals vertrouwen, liefde of
natuur, aan Bijbel- en spiegelverhalen. De lessen nodigen het kind uit om zich te verwonderen, betekenis te geven
aan verhalen en zorgzaam om te gaan met anderen en de wereld. Als leerlingen vragen hebben over bepaalde
onderwerpen wordt daar natuurlijk ook aandacht aan geschonken.
Net als Petra hoop ik dat we volgend schooljaar weer onze lessen gewoon kunnen geven op de Vensterschool.
Groeten van Jacqueline de Ruiter

Kletskaarten
Na de meivakantie gaan we starten met blok 6 van de Vreedzame School.
In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan blok 4: We hebben hart voor elkaar.
Volgende week krijgen de kinderen de kletskaarten van dat blok mee naar huis, zodat u
het er thuis met de kinderen over kunt hebben.

Blok 6 Vreedzame School
Blok 6: We zijn allemaal anders
Algemeen
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl,
levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas,
de school en de samenleving.
Om goed om te kunnen gaan met verschillen
moet je er over kunnen praten. Het gaat om
luisteren naar de ander, een mening vormen,
van mening kunnen veranderen en een eigen
mening verdedigen. Op deze manier willen
we vooroordelen tegengaan.
Door een positieve aanpak ervaren
de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in
plaats van eng of vreemd.

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt
overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas
verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen
werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen
erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en
verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven
duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat
iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op de website www.devreedzameschool.nl.
Lesinhoud
De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met
die verschillen om kunnen gaan.
In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen
In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en
hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

Tip voor thuis
- Uw kind kan thuis komen met opdrachten over uw gezin en familie. Wij vragen u hierover in gesprek te gaan met uw
kind. Het gaat om overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen
er mogen zijn.
- Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier hierover in
het eigen gezin gesproken wordt.

Motorische screening groep 3 en 4

Sport op Basisscholen Extra (afgekort SOBx).
24-04-2021
Hallo ouders / verzorgers,
Sinds september 2014 wordt er vanuit het Beweegteam Weststellingwerf een impuls gegeven aan sport en bewegen
in de gemeente Weststellingwerf.
Afgelopen jaren werden er op een aantal scholen motorische screeningen gedaan bij de kinderen uit de groepen 3 en
4 die wat moeite hebben met bewegen. Wij willen deze kinderen graag verder helpen door middel van
beweeggroepjes in Wolvega en Noordwolde. Onder leiding van een buurtsportcoach, tevens vakleerkracht, gaan de
kinderen in de gymzaal aan de slag met verschillende vormen van bewegen. De kinderen werken op hun eigen
niveau en de onderdelen worden regelmatig herhaald. Op deze wijze groeien de kinderen in hun motorische
ontwikkeling en krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen. Daarnaast is het aanbod volledig gratis.
Met de school wordt er een moment gepland dat de screeningen worden afgenomen. Als u hier als ouder/verzorger
bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aangegeven bij de groepsleerkracht. U kind wordt dan niet gescreend.
Nadat de screening heeft plaats gevonden krijgen de kinderen die in aanmerking komen voor SOBx een uitnodiging
mee van de groepsleerkracht met verdere informatie. U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden voor het beweeggroepje.
Als uw kind niet in aanmerking komt voor SOBx dan krijgt uw kind ook een brief mee naar huis van de
groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet,
Karen Douwstra
Beweegteam Weststellingwerf

Poster To-B

