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Beste ouders, verzorgers, 

 

Vrijdag 4 december 2020 is het weer zover! Sinterklaas komt ook dit jaar weer een bezoekje 

brengen aan onze school. Het is voor de kinderen en ook voor ons een spannend en gezellig 

feest. Hieronder wat informatie wat deze leuke dag betreft.   

  

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 duurt deze sinterklaasviering tot 12.15 uur. Daarna zijn 

alle kinderen vrij! Voor drinken en wat lekkers, om 10.00 uur, wordt gezorgd. Misschien is het 

handig dat u uw kind een (plastic) tas meegeeft om hier de gekregen cadeautjes in mee te 

nemen. Met elkaar maken we er een feestelijke ochtend van.   

  

Wij hopen u middels dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben.   

  

Met vriendelijke groeten,   

  

De sinterklaascommissie  

Juf Carmen en juf Marieke  

 

Pietenmorgen 

Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 5 een pietenmorgen gehad. In 4 

gemengde leeftijdsgroepen gingen ze langs alle onderdelen. De kinderen mochten pepernoten 

bakken, zingen en dansen, sinterklaasspelletjes spelen en met ‘o zo snel’ een parcours 

afleggen op het pannaveld. En toen ineens verschenen er vanuit het niets ook nog 2 Pieten! 

Dat was een leuke verrassing. Het was mooi om te zien dat de kinderen elkaar zo goed 

hielpen. Ze hebben allemaal genoten! Nu op naar het grote Sinterklaasfeest op 4 december! 

 

Kerstviering 

Hoewel Sinterklaas nog bij ons op bezoek moet komen, denkt het team ook al na over de 

kerstviering. Zodra Sinterklaas het land uit is, zullen we u informeren over hoe we kerst in dit 

bijzondere jaar zullen vormgeven. Wat al wel zeker is, is dat alle kinderen vrijdag 18 

december om 12:15 uur vrij zijn. Op dat moment begint de kerstvakantie. 
 
Zomervakantie 2020-2021 

De zomervakantie van de kinderen begint al op vrijdag 9 juli. Op die dag zijn alle kinderen al 

vrij. Dit stond wel goed op de website, maar in het vakantierijtje onderaan de nieuwsbrief 

stond als begindatum nog zaterdag 10 juli, dat heb ik nu aangepast. Met dank aan een 

oplettende ouder! 

 

 

 

 



                   NIEUWSBRIEF                      
De Vreedzame school 

Blok 3: We hebben oor voor elkaar. 

 

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over 

communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. 

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar 

elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan 

oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. 

De kinderen oefenen zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed 

naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er 

misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat 

daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. 

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen 

kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We 

kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en 

gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. We hebben letterlijk 

geoefend door onze schoenen op papier te tekenen, zo konden we in elkaars schoenen gaan 

staan. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het 

verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die 

pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze 

kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face. 

Tip voor thuis 

Tijdens blok 3 krijgen de groepen 1 tot en met 6 weer een kletskaart mee naar huis. Deze 

kunt u als ouders mooi gebruiken als praatpapiertje, zoals bijvoorbeeld voor de kleuters: 

“Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?” Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik 

luister en daarna een vraag stel?” Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, 

bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen? Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk 

vindt.” Geniet van elkaars reacties. 

 

Vakantierooster 2020 – 2021 

Kerstvakantie           18 december vanaf 12:15 uur t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie          20 februari t/m 28 februari 2021 

Pasen             5 april 2021 

Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021i 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei  en 14 mei 2020 

Pinksteren   24 mei 2021 

Zomervakantie  9 juli t/m 22 augustus 2021 

 

Daarnaast zijn er nog 3 studiedagen ingepland op: dinsdag 9 februari, maandag 17 mei en 

woensdag 23 juni. 

 


