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Nr. 3 maandag 30 september 2019
Welkom!
Graag willen we als team en ouders het beste voor de kinderen die we mogen begeleiden in
hun ontwikkeling. Als team genieten we dagelijks van deze mooie taak.
Mocht u merken dat uw zoon of dochter niet zo goed in zijn/haar vel zit, dan horen we dat
graag!

Wist u dat?
• Juf Daphne Timmermans zal ook in de komende week de werkzaamheden van juf Ria
overnemen. Juf Ria Lankheet is al gelukkig al een paar keer op school geweest. Haar
gezondheid gaat gelukkig weer de goede kant op!
• De vrouw van meneer Ramon Noordink zwanger is? We wensen meneer Ramon en
Ellen een goede zwangerschap toe.

Speerpunten 2019-2020
Tijdens de teamvergadering van 24 september 2019 hebben we met elkaar gekeken naar
onze jaarplannen van 2019-2020. Met elkaar hebben we belangrijke speerpunten, acties en
afspraken voor de komende maanden op een groot bord in de teamkamer inzichtelijk
gemaakt.
Eigenaarschap leerlingen en ouderbetrokkenheid
Om de kinderen nog beter te kunnen betrekken bij het welbevinden en hun leerproces, zullen
we bij de eerstvolgende tienminutengesprekken de kinderen van de groepen 3 t/m 8
uitnodigen om mee te praten in een ‘driehoeksgesprek’ met de ouder, de leerling en de
leerkracht.
In de week van 11 november 2019 zullen we de kinderen actief betrekken bij de
tienminutengesprekken.
Tijdens de 2e gespreksronde (later in het schooljaar) zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m
8 aanwezig bij het gesprek.
Muziekonderwijs
Binnen onze school vinden we het belangrijk dat de kinderen zich ‘breed’ ontwikkelen. Naast
kwalitatief goed reken-, taal- en leesonderwijs besteden we dit schooljaar extra aandacht aan
Muziekonderwijs.
Tijdens de teamvergadering van 24 september 2019 hebben we als team kennisgemaakt met
de methode 123Zing!
In de komende weken gaan we met deze nieuwe methode aan de slag. Omdat we subsidie
hebben gekregen, kunnen we een muziekdocent inhuren die in de klas gaat helpen met het
invoeren van deze methode. We hopen dat de muzieklessen net zo leuk worden als de
introductie die we als team hebben gekregen!
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De Vreedzame School
We hopen dat jullie allemaal de ‘tips van thuis’ vanuit de vorige nieuwsbrief besproken
hebben met uw zoon of dochter.
Een aantal maanden geleden hebben de kinderen van onze school een veiligheidsmeter
ingevuld. Als team hebben we goed gekeken naar de uitslag van deze peiling. Omdat we
benieuwd zijn of onze acties vanuit de Vreedzame School effect hebben, gaan we de peiling
nogmaals afnemen in de groepen 2 t/m 8. We zien dat de kinderen zich veilig en prettig
voelen in en rond de school! We zijn benieuwd of dit beeld bevestigd gaat worden in de
veiligheidsmeter die we in de komende twee weken gaan afnemen.
Graag willen we enkele ouders betrekken om met juf Thea en meester Pieter te
bespreken hoe we de Vreedzame School nog beter kunnen uitdragen. Mocht u
gedurende dit schooljaar (2019-2020) een paar keer mee willen denken dan vragen
wij jullie om je naam door te geven aan juf Thea of meester Pieter. Geef daarbij aan
op welk moment in de week u met ons mee wilt denken.

De Vreedzame school

Blok 2 We lossen conflicten zelf op
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.
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 OPKAART. 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.
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De Vreedzame School: 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’.

Klets over de kletskaart van blok 2 met uw kind.

Leerlingenraad 2019-2020
Fijn om te zien dat veel ouders en verzorgers rekening willen houden met het verzoek van
onze leerlingenraad. Wilt u andere ouders helpen om zich ook aan onderstaand verzoek te
houden?
Verzoek namens de leerlingenraad:
”Hierbij vragen wij jullie allemaal om de toegang tot het fietsenhok vrij te houden. Wilt u een
andere plaats kiezen om op uw zoon of dochter te wachten? Aan beide kanten van het
fietsenrek is voldoende ruime om te staan. Alvast bedankt namens de leerlingenraad”.
Op maandag 7 oktober 2019 komen we om 11.30 uur weer bij elkaar.
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Volgende week start de Kinderboekenweek 2019!
Het thema dit jaar is Reis mee! waarbij voertuigen
centraal staan.
Wij openen de Kinderboekenweek op dinsdag 1
oktober.

We starten om 8.25 op het kleuterplein, waar we
natuurlijk ook de dans ‘reis mee’ van Kinderen voor
Kinderen zullen dansen. De rest is nog een
verrassing.
Iedereen is van harte welkom om deze leuke opening bij te wonen!
We verzoeken alle kinderen en ouders om op het kleuterplein te verzamelen en niet vooraf
de school al in te gaan.
Verder zal er in de Kinderboekenweek veel aandacht voor boeken en verhalen zijn. Zo zal
Trudy van de schoolbieb in verschillende groepen voorlezen. Daarnaast gaan we kijken welke
groep de meeste leeskilometers maakt en houden we de jaarlijkse voorleeswedstrijd voor
groep 7/8.
En dit jaar wordt extra speciaal, want er komt een heuse kinderboekenschrijfster naar onze
school! Annemarie Bon zal groep 5/6 en 7/8 bezoeken en zal daarna een
poppenkastvoorstelling geven voor groep 1 t/m 4, gebaseerd op haar verhalen over haas!
Op dinsdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek gezamenlijk op een gezellige
manier af.
We wensen iedereen veel plezier en natuurlijk graag tot ziens op dinsdag 1 oktober!
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Mailadressen teamleden (herhaling)
Hierbij de lijst met mailadressen van alle leerkrachten, IB-er en directie:
Ramon Noordink:

r.noordink@keender.nl

Joyce Vrielink:

j.vrielink2@keender.nl

Wia Bartelink:

w.bartelink@keender.nl

Thea Nijenhuis:

t.nijenhuis@keender.nl

Anneloes Engelbarts:

a.engelbarts2@keender.nl

Martine Ooink- van der Kuil:

m.vanderkuil@keender.nl

Inge Lenderink:

i.lenderink@keender.nl

Marieke Waaijer:

m.waaijer@keender.nl

Carmen Klein Severt:

c.kleinsevert@keender.nl

Henriëtte Noordink:

h.noordink@keender.nl

Pieter Olthof:

p.olthof@keender.nl

Agenda inclusief studiedagen en vakantierooster 2019-2020:
•

Donderdag 17 oktober zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij i.v.m. een verplichte
nascholingsbijeenkomst van Keender met het onderwerp: Office365.

•

We vieren Koningsdag op 24 april 2020 (i.p.v. op 17 april 2020).

•

Donderdag 13 februari 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

•

Maandag 25 mei 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

•

Daarnaast is groep 1/2 extra vrij van 8 t/m 10 juni 2020.

Vakantierooster 2019 – 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

19 oktober t/m 27 oktober 2019
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
22 februari t/m 1 maart 2020
13 april 2020
25 april t/m 10 mei 2002
21 mei en 22 mei 2020
1 juni 2020
10 juli om 12.15 uur t/m 23 augustus 2020

