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Agenda
di 1 feb

Studiedag

di 8 feb

Oud papier

ma 14 feb

Oudergesprekken

di 15 feb

Oudergesprekken

wo 16 feb

Oudergesprekken

do 17 feb

Oudergesprekken

vr 18 feb

Voorjaarsvakantie

Beslisboom
Er is op dit moment geen actuele versie van de beslisboom beschikbaar. De versie van 24 december is niet meer up
to date. De aangekondigde wijzingen in het quarantainebeleid worden door het RIVM verwerkt in de richtlijnen.
Omdat de beslisboom een vertaling is van de richtlijnen van het RIVM, worden nieuwe versies van het protocol en de
beslisboom zo snel mogelijk gepubliceerd als het RIVM de wijzigingen heeft verwerkt.
Website beslisboom
Voor de actuele regels verwijzen we u naar de brief van Comprix, die deze week in het ouderportaal verscheen.
22 01 26 Ouderbrief corona van Comprix

juf Petra
Onze intern begeleider, Petra Boonstra, zal onze school gaan verlaten. Ze is namelijk per 1 maart benoemd als
directeur van OBS de Trede in Haule. Uiteraard willen we Petra daar van harte mee feliciteren!
De ouders in Haule worden gelijktijdig met de ouders van de Vensterschool ingelicht.
Vanaf vorig schooljaar is ze bezig met de schoolleidersopleiding. Ze rond die opleiding naar alle waarschijnlijkheid dit
schooljaar af.
Voor ons betekent dat natuurlijk dat we op zoek moeten naar een nieuwe IB'er. Deze vacature zal intern bij Comprix
worden uitgezet. We hopen dat we na de voorjaarsvakantie opnieuw invulling hebben kunnen geven aan deze
functie.

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

mandarijn

peer

sinaasappel

Achtergrondinformatie mandarijn

Achtergrondinformatie peer

Achtergrondinformatie sinaasappel

Vreedzame School
Blok 4: We hebben hart voor elkaar
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.

Gespreksplanners
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie vinden de oudergesprekken plaats. Vanaf vrijdag 4 februari zullen de
gespreksplanners in het ouderportaal open staan voor intekenen.

Filmhuis

