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AGENDA
Datum
23 t/m 27
september
26 september
30 september
3 oktober
4 oktober
18 oktober
21 oktober

Activiteit
Omgekeerde oudergesprekken
Schoolreis groep 6
Start schoolreis groep 8
Einde schoolreis groep 8
Groep 8 vrij
Voorstelling groep 5 en 7
Start herfstvakantie

Schoolreis groep 2
Donderdag is groep 2 op schoolreis naar D’Elf Ieken in Elsloo geweest. We kijken terug op
een geslaagde dag en hebben het getroffen met het prachtige weer! De kinderen hebben
zich prima vermaakt, zowel in de binnen- als de buitenspeeltuin. Tussen de middag hebben
we pannenkoeken gegeten en ook het ijsje viel goed in de smaak. Na de lunch was het tijd
voor een 'poepspeurtocht' in het maisdoolhof. Daarna was er nog heel even tijd voor de
speeltuin. Ik wil de ouders hartelijk bedanken voor het vervoer en begeleiding.

Schoolreis groep 3
De Naturij in Drachten….Wat was het prachtig!
Al die genietende koppies. Lekker spelen in de speeltuin, verwonderen over de grote
reptielen, lekker kroelen met de geiten en klimmen in een groot spinnenweb. Jezelf daarna
weer laten vallen door de gaten en ondersteboven weer beneden komen. Wat een lol!
De groep die al een prachtige groep was, heeft weer laten zien dat ze echt om elkaar geven.
Zoveel samenwerking, blijdschap met elkaar, het was gewoon top!
Fijn is het ook dat er binnen twee uren ouders waren geregeld die meewilden als rijder en
begeleider.
Zonder deze ouders hadden we deze dag niet kunnen realiseren, nogmaals bedankt!
Om nog even na te genieten in
de klas, hebben we met de
hele groep, de hele
kinderboerderij nagebouwd
met verschillend
constructiemateriaal, ook
geplakt en getekend.
Het ziet er prachtig uit.

Groep 3 naar “Warboel in de Bieb.”
Woensdag 18 september zijn we met groep 3 naar de bibliotheek geweest.
Het was er een grote warboel want spin ANANSI had vele boeken overhoop gehaald, ze
lagen zelfs buiten!
Gelukkig voor de medewerkers van de bieb kunnen de kinderen van groep 3 al wat lezen en
hebben hun toen geholpen met alles weer recht te zetten. Ze werden getrakteerd op een
prachtig verhaal van ANANSI.
Nu weten de kinderen waar de boeken staan die ze gewoon leuk vinden, maar ook de
boeken die ze al kunnen lezen! En…. Een lidmaatschap is gratis!!Dus doen!! Ook gaan we 1x
in de 5 weken naar de bieb om onze 4 manden voor het mandjeslezen te vullen met diverse
boeken.

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

Nieuws uit de bibliotheek - september
Het schooljaar is weer begonnen! De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek(KBW) zijn
al in volle gang. Het thema van de landelijke Kinderboekenweek, die dit jaar van 2 tot 12
oktober plaatsvindt, is dit jaar Reis mee! Tijdens deze Kinderboekenweek staan vooral
voertuigen centraal. Rondom het thema hebben we alweer een leuk programma ontwikkeld.
Groep 4 wordt door de bibliotheek uitgenodigd voor een
Kinderboekenweekbezoek.
Natuurlijk wordt de bibliotheek leuk versierd met posters en vlaggetjes
en vindt u hier leuke boeken rondom het thema. De meeste bekroonde
boeken kunt u inzien en na de KBW lenen. Het gouden griffelboek
wordt pas bekend gemaakt aan de vooravond van de KBW, dus op dinsdagavond 1 oktober.
In alle bibliotheken vindt nog een leuke actie plaats voor het publiek. De inhoud houden we
nog even geheim. Houd dus de media in de gaten.

Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek
en bovendien is de bibliotheek Boetevrij, dus kom snel langs!

Gevonden voorwerpen
In de centrale hal staat een plastic bak met allerlei gevonden voorwerpen. Jassen, tassen,
broodtrommels en zelfs gymschoenen liggen er al een flinke poos te wachten tot de
eigenaar het weer op komt halen. Als u in de week van 24 september op school komt, kunt u
wellicht even kijken of er bekende spullen tussen liggen. Na die tijd ruimen we de spullen op.

Buitencentrum Wilhelminaoord
Groep 5, 6 en 7 zijn vorige week vrijdag naar het buitencentrum ‘School in Bos’ in
Wilhelminaoord geweest. Daar hadden ze een veldwerkochtend verzorgd door de Pabo van
De Haagse Hogeschool. De ochtend begon met een verhaal in een hut met een heerlijk
brandend vuurtje in het midden. Daarna gingen de kinderen in groepen uit elkaar. Ze
leerden vuur maken, brood bakken, speerwerpen, boogschieten en allemaal maakten ze een
mooi buideltje. Het was een erg geslaagde ochtend terug in de tijd. Ouders die mee waren
bedankt!

Nieuwsbrief De Vreedzame School
Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Blok 2 Algemeen
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.
Wilt u meer weten over De Vreedzame
School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl
of natuurlijk langskomen op school.

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.
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)

Tip voor thuis
Hoort u van uw kind over
‘opstekers’ en ‘afbrekers’?
Vraag er naar en praat er over.
Laat uw kind weten wanneer hij of
zij een ‘afbreker’ aan iemand
geeft.
Stimuleer om ‘opstekers’ te geven.
Doet u dat zelf ook naar uw kind
en noem daarbij dan de term
‘opsteker’.

