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Agenda
datum

activiteit

wo 18 mei

Bezoek Schrieversronte groep 5

vr 20 mei

Blaasconcert groep 5 en 6

do 26 mei

Hemelvaartsdag leerlingen vrij

vr 27 mei

Margedag leerlingen vrij

di 31 mei

Freerunnen groep 4 t/m 8

wo 1 jun

Groep 6 Schilderen en korenmolen Windlust

di 7 jun

Oud papier

Nieuwe leerlingen
Deze week hebben we David en Miroslava mogen verwelkomen op school. We wensen
hen er veel plezier en een leerzame tijd.

Vreedzame School
Blok 6: We zijn allemaal anders
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 op de link hieronder klikken.
Website Vreedzame School
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.
Tips 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.

HVO
Aan ouders en leerlingen van groepen 6 en 7: wat is HVO?
Op de Vensterschool krijgen leerlingen uit de groepen 7 en 8 elke week 1 lesuur HVO, de afkorting van Humanistisch
Vormings Onderwijs. Voor deze lessen kan gekozen worden. Voor ouders en leerlingen van groep 6 en sommigen uit
groep 7 is dit nieuw, daarom volgt hier wat uitleg.
In de HVO-lessen maken de leerlingen kennis met humanistische waarden zoals verbondenheid, vrijheid,
natuurlijkheid, gelijkheid en redelijkheid. Daarbij wordt met thema’s gewerkt, b.v. familie, dieren, feesten, arm en rijk,
eerlijk zijn, waar wij dan met elkaar over praten en zo horen de kinderen dus ook andere meningen. De werkvormen
zijn verschillend, van werkbladen tot film, een rollenspel of een gedichtje of tekening maken.
De kinderen zijn altijd erg enthousiast over de lessen, die dicht bij hun belevingswereld gebracht worden. Het is soms
heel hard lachen, maar ook praten over serieuze zaken.
Zo dragen deze lessen bij aan de vorming van verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen en het maken van bewuste
keuzes.
Petra van Vliet
HVO-docent
HVO= zeggen wat je denkt, wilt en voelt, maar ook luisteren naar wat een ander bedoelt.

Schoolfoto's
Gisteren hebben de leerlingen een inlogkaart meegekregen. Met die kaart kunt u de schoolfoto's van uw kind(eren)
aanschaffen.
Een aantal kinderen was ziek op de dag dat de schoolfotograaf er was. Zij hebben geen kaart meegekregen.
Bestelpagina

juf Leonie
Juf Leonie (groep 6) heeft per 1 juni een nieuwe baan. Ze gaat werken als groepsleerkracht op VSO de Zwaai in
Drachten. We feliciteren haar met deze functie. Haar taken op onze school zullen worden overgenomen door Manon
Eijer. Daar zijn we zeer blij mee. Juf Nikki blijft op de maandagen werken in groep 6.

Avondvierdaagse
De kinderen die zich hebben opgegeven voor de Avondvierdaagse moeten dinsdagavond om 18:00 uur klaar zijn om
te vertrekken vanaf de Duker.

Peuterspeelzaal
Thema LENTE
We zijn dit thema gestart met het voor lezen van het boek Dotties eieren.
Dottie de kip was heel trots op haar eieren, maar helaas kon geen van de
dieren van de boerderij haar eieren komen bewonderen. Weer
teruggekomen bij haar eieren ging Dottie hier maar weer op zitten. Maar
opeens… krak …. O jee en toen … kuikentjes! Wat was Dottie blij en trots.
En ook de peuters waren heel blij voor Dottie.

Daarna hebben we het over de jonge dieren en hun moeder gehad.
Er kwam een lammetje op visite Dat was wel heel leuk. We mochten allemaal het Lammetje aaien.

Bij de lente hoort ook een lentewandeling. We hebben gekeken naar de nieuwe blaadjes die aan de bomen komen
en de bloemen die weer gaan bloeien. Twee peutergroepen hebben dit samen met groep 1 of 2 van de
Vensterschool gedaan.

Ook hebben we paasfeest gevierd op de groep, we zijn begonnen met een paasontbijt, en hebben we een kleurplaat
gemaakt. Buiten op het schoolplein hebben we eieren gezocht. De eitjes hebben we in ons paasbakjes gedaan. Dit
paasbakje hadden we thuis samen
met mama/papa gemaakt. De materialen hiervoor hadden we van de peuterspeelzaal meegekregen.

In de kring werden o.a. de liedjes “een koetje en een kalfje “,rode stippen op een ei” gezongen. Tijdens het knutselen
hebben we paashaasoren geplakt een moederdag cadeautje gemaakt en een kuikentje geplakt.
Op 22 april hebben we samen met de Vensterschool meegedaan aan de koningsspelen.

Al met al hebben we met elkaar weer erg genoten en geleerd van al die activiteiten.
Peuterspeelzaal Mandehof
Openingstijden: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.15 uur – 12.15 uur.
Tel. 0561 - 432842

Bibliotheek
Avond met schrijver Pim Lammers, met medewerking van Johan Veenstra.
De werkgroep Alles Rondom Taal van de Stichting Kunstwerf organiseert in de bovenzaal van de bibliotheek in
Oosterwolde op dinsdag 31 mei een avond met schrijver Pim Lammers, met medewerking van Johan Veenstra.
We nodigen de ouders van de basisschoolleerlingen en de leerkrachten graag hiervoor uit.
Begin 2017 verscheen het debuut van Pim Lammers: Het lammetje dat een varken is (illustraties: Milja Praagman).
Het prentenboek werd bekroond met een Zilveren Griffel en daarmee werd Pim de jongste Griffel-winnaar in de
geschiedenis van de prijs. Inmiddels heeft hij verschillende titels op zijn naam staan, waaronder een groot aantal
kinderboeken over gender- en seksuele diversiteit.
Het lammetje dat een varken is is vertaald in het Spaans, Galicisch, Baskisch, Japans, en nu ook in het Stellingwerfs!
Johan Veenstra zorgde voor de Stellingwerfse vertaling, en hij zal op 31 mei ook aanwezig zijn. De volgende dag, 1
juni a.s., wordt Et laompien dat een varken is, de Stellingwerfse versie van het boek, gepresenteerd op basisschool
De Boekhorst in Oosterwolde en de Vensterschool in Noordwolde.

Pim Lammers is weliswaar bekend als kinderboekenschrijver, maar hij schrijft ook voor volwassenen en verzorgt
tevens lezingen voor deze doelgroep.
Op 31 mei vertelt hij waarom hij het belangrijk vindt dat in kinderliteratuur geschreven wordt over gender- en seksuele
diversiteit. Ook zal hij uit zijn werk voorlezen, en Johan Veenstra laat zijn vertaling horen.
Er zal ook gelegenheid zijn om met Pim en Johan in gesprek te gaan.
Tevens staat de Bruna er met boeken.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bovenzaal bibliotheek Oosterwolde,Quadoelenweg 29-B
Entree: € 5,- (inclusief koffie/thee); tickets alleen online via de website van de Stichting Kunstwerf
Aanmelden

NSA

NSA dinsdag 31 mei 2022
Tijd: 14.45 – 15.45 uur
Doe jij ook mee met het Naschoolse Sportaanbod?
Tijdens deze NSA kan jij laten zien of jij goed kan pijl en boog schieten.
Dus vind je het leuk om te leren pijl en boog schieten en denk je dat je een echte Robin
Hood bent? Kom dan gezellig naar de NSA bij de Duker en laat zien dat jij een echte pijl
en boog schutter bent!
We zien jullie graag in de gymzaal van de Duker!

Ter Shop

