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Nr. 5 maandag 11 november 2019 

 

INLEIDING 

 

Afgelopen vrijdag hebben we samen met de kinderen genoten van het Nationaal 

Schoolontbijt. We willen teamleden en ouders bedanken voor hun hulp en ondersteuning. 

 

 
 

Tenslotte kunnen we alvast vertellen dat we achter de schermen alweer begonnen zijn met de 

voorbereidingen voor de Sinterklaas- en Kerstperiode!  

 

 

Wist u dat? 

 

• De kinderen van groep 2 na de kerstvakantie doorschuiven naar groep 2-3? De ouders 

en verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 krijgen vandaag een brief 

mee naar huis.  

• Meester Pieter een begroting voor 2020 heeft opgesteld waarin ook ruimte is gemaakt 

voor de aanschaf van muziekinstrumenten, gereedschap, boeken en chromebooks 

voor groep 7/8? 

• We op 28 november 2019 een audit hebben binnen onze school? De auditoren zullen 

lessen bekijken, documenten bekijken en gesprekken aangaan met het team, de 

interne begeleiding, de directie, ouders en kinderen.  

De audit gaat uit van ‘waarderen’ van wat goed gaat en ‘stimuleren’ van wat beter kan 

of stimuleren van een ‘voldoende’ naar een ‘goed’. Uiteraard zullen we de bevindingen 

t.z.t. met jullie delen!  

 

 

Eigenaarschap leerlingen en ouderbetrokkenheid – tienminutengesprekken 

 

Reminder: Deze week hebben we onze eerste tienminutengesprekken van dit schooljaar. 

Voor het eerst zijn de kinderen van de groepen 3 t/m 8 welkom bij deze gespreksronde. 

Wellicht kunt u thuis alvast nadenken wat u wilt vragen, weten, vertellen?  
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De Vreedzame School 

 

In blok 1 hebben we gewerkt aan een positief sociaal klimaat, in blok 2 hebben we gewerkt aan het 

oplossen van conflicten op een vreedzame en opbouwende manier. In blok 3 besteden we aandacht aan 

de manier waarop de kinderen met elkaar communiceren.  

 

We hebben oor voor elkaar.(vooral de houding om oor te willen hebben voor elkaar) 

- We leren verschillen overbruggen: jouw mening doet er toe, gebruik die op een verantwoorde 

manier. We leren hoe we met de belangentegenstelling en meningsverschillen om kunnen gaan. 

- Communicatie en conflicten: communicatieproblemen zijn vaak de oorzaak van conflicten en ook 

het oplossen verloopt beter als je bereidt en in staat bent om je in te leven in het standpunt van 

de ander. 

- Het is een voorwaarde voor een prettig sociale klas en school: goed luisteren, duidelijk zijn in wat 

je wilt, op een tactvolle manier aangeven wat je niet wilt… 

 

Tips voor thuis:  

In school, thuis en de wereld om ons heen is het van belang de discussie en dialoog op een positieve 

manier met elkaar aan te gaan.  Juist thuis is het een veilige plek om een mening te verwoorden, denken 

aan wat anderen willen en te leren kijken naar het algemeen belang. Geniet van de gesprekken die je zo 

hebt. 

 

 

Leerlingenraad 2019-2020 

 

Op maandag 4 november 2019 zijn we met de leerlingenraad bij elkaar geweest. 

We hebben gebrainstormd over werkjes die we voor de kerstmarkt kunnen maken en 

verkopen. De lijst met ideeën hebben we aan juf Wia gegeven. 

 

Fijn om te merken dat zoveel ouders rekening houden met het vrijhouden van de 

fietsenstalling. De kinderen van de leerlingenraad maken nog een reminder voor opa’s en 

oma’s, zodat ook zij de ruimte bij de fietsenstalling vrijhouden, zodat de kinderen na 

schooltijd gemakkelijk hun fiets kunnen pakken. 

 

In het postvakje van de leerlingenraad zat een briefje van een leerling. Deze leerling vraagt 

of het kamertje naast onze keuken gezelliger ingericht mag worden om te kunnen lezen. 

Vraag vanuit de kinderen: Is er een ouder die een mooie grote zitzak over heeft? Die kunnen 

we dan in dat kamertje leggen, zodat kinderen daarop kunnen zitten om te lezen. 

 

Meester Pieter heeft de kinderen van de leerlingenraad twee vragen meegegeven voor de 
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volgende keer: Op welke wijze kunnen we het schoolplein meer kleur geven? Heb je nog een 

wens voor het schoolplein? Op 2 december 2019 nemen we deze vragen door en zullen een 

terugkoppeling geven richting de OR. 

  

Maandag 2 december 2019 is de volgende leerlingenraad. 

 

 

Agenda inclusief studiedagen en vakantierooster 2019-2020: 

 

• 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 

 

Kerstvakantie   21 december 2019 t/m 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 1 maart 2020 

Tweede paasdag  13 april 2020 

Meivakantie   25 april t/m 10 mei 2002 

Hemelvaartsdag + vrijdag 21 mei  en 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag  1 juni 2020 

Zomervakantie  10 juli om 12.15 uur t/m 23 augustus 2020 

 

 


