
 

 

 
 

 
 

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2018-2019 

Mei   
 

Nieuwe leerlingen 
Elisa Ragbourn wordt 24 mei 4 jaar. Zij heeft nu kennis gemaakt met de juffen en is  
nu aan het wennen in groep 1/2. Wij wensen Elisa veel plezier en een mooie, leerzame 

tijd bij ons toe. 
 

Personele ontwikkelingen 
Zoals u in de nieuwsbrief van april heeft kunnen lezen is Heike op 10 april jl. nogmaals 
geopereerd. Het lijkt er nu eindelijk op dat het goedaardige gezwel helemaal is 

verwijderd (tijdens de operatie van 15 maart jl. was dit nog niet het geval)! Over 8 
weken gaat ze opnieuw door de MRI en deze moet definitief uitwijzen of het gezwel 

inderdaad helemaal weg is. Het blijft dus nog wel even spannend.  
Heike is thuis en het gaat redelijk met haar. Ze heeft veel pijn, maar krijgt daar goede 
medicatie voor. De ene dag voelt ze zich beter dan de andere dag. Met hele kleine 

stapjes gaat ze gelukkig wel vooruit. 
 

Misschien is het u al opgevallen dat juf Elaine een wat dikkere buik heeft gekregen, ze 
is namelijk zwanger van haar tweede kindje! 

Na wat begin-perikelen ( misselijkheid  e.d.) gaat het goed met haar. 
Elaine en haar man verwachten de baby half oktober. Na de vakantie zal ze eerst nog 
blijven werken en bekijken we wanneer haar zwangerschapsverlof in gaat. Over 

vervanging is nog niets bekend. 
We zijn heel blij voor Elaine en wensen haar een prettige zwangerschap toe. 

 
 
Schoolontwikkeling 

Wij hebben een teambijeenkomst gehad over De Vreedzame School. Daarin hebben we 
gewerkt met  Blok 3: Wij hebben oor voor elkaar en Blok 4: We hebben hart voor 

elkaar. 
Voor meer uitleg verwijs ik u naar bijlage nr. 4 verderop in deze Nieuwsbrief. 
 

Schoolplan 
Ons schoolplan voor de periode 2019-2023 krijgt steeds meer vorm. Samen met de 

scholen van onze scholengroep Avereest hebben we een bijeenkomst gehad van de 4 
scholen. Hierbij was de MR aanwezig. We maken één schoolplan voor de scholengroep. 
Inhoudelijk komt namelijk veel overeen. Daar waar dit niet het geval is, wordt de 

school specifiek genoemd. We hebben vooral stil gestaan bij de doelstellingen voor de 
komende 4 schooljaren in relatie met het strategisch beleidsplan van Arcade. 

Te denken valt aan: 
 



 

 

 
 

* Waar staan we nu als school? 
* Waar willen we naar toe met onze school? 

* Welke ambities hebben we voor de komende periode? 
 

 
Verandering continurooster 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken wij op onze school met het continurooster, 

waarbij de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur – 14.30 
uur en op woensdag van 8.30 uur – 12.00 uur naar school gaan. 

Wij hebben dit rooster geëvalueerd met het personeel en de MR. 
Uiteindelijk hebben wij, met instemming van de MR, besloten om de groepen  1/2  op 
de vrijdagmiddag met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 vrij te geven. Dat houdt 

dus in dat zij 2 vrije middagen in de week hebben ( woensdag- en vrijdagmiddag). Zij 
maken hierdoor in hun schoolloopbaan voldoende uren die wettelijk voorgeschreven 

staan. Voor opvang op vrijdagmiddag kunt u gebruik maken van BSO Kinderwereld. 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 

Fijn dat u als  ouders de moeite hebben genomen om de ouder-tevredenheids-enquête 
in te vullen. Hiervoor hartelijk dank! 

Wij zijn op dit moment nog bezig met het analyseren van de uitkomsten. In een later 
stadium komen we in de Nieuwsbrief hier op terug.  

 
Cito-toetsen 
Vanaf 21 mei zullen we in de groepen 1 t/m 7 gaan starten met de Cito-toetsen. Cito-

toetsen worden ieder jaar afgenomen in januari en juni, op het gebied van rekenen, 
spelling, woordenschat,  begrijpend lezen en technisch lezen.  

Door het afnemen van deze toetsen kunnen we analyseren hoe onze kinderen (en onze 
school) het doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar nog veel belangrijker 
vinden wij dat we kunnen analyseren welke ontwikkeling individuele kinderen hebben 

doorgemaakt in het afgelopen jaar.  
Wij realiseren ons dat deze toetsen een momentopname zijn en dus niet alles zeggen. 

Veelal gebruiken we deze toetsen ook als een bevestiging van wat wij al geobserveerd 
hebben. 
Op het laatste rapport van dit schooljaar informeren wij u over de behaalde resultaten. 

 
In een periode van ongeveer drie weken verdelen we de verschillende toetsen, zodat 

kinderen niet dagen achter elkaar alleen maar toetsen hoeven te maken. 
We vragen u om er een beetje rekening mee te houden zodat kinderen goed uitgerust 
de toetsen kunnen maken. 

 
Dalton 

In de maand mei staat vooral het samenwerken centraal. 
Samenwerking 
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren 

samenwerken; ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op Daltonscholen 
veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om 

leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het 
dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te 
luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers 

verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. Een samenwerkingsvorm kan zijn 
het ‘maatjeswerk’. Elke week werken leerlingen in tweetallen of in teams samen aan 



 

 

 
 

bijvoorbeeld het voorbereiden van een presentatie aan de groep, het uitvoeren van een 
leertaak of het uitvoeren van een kleine huishoudelijke taak. 

Vaardigheden om succesvol te kunnen samenwerken worden stap voor stap aangeleerd 
vanaf groep 1. De leerlingen leren door samen te werken ook dat er (soms grote) 

onderlinge verschillen zijn. En ze leren hoe hiermee om te gaan, zodat er toch 
succesvol naar een eindresultaat gewerkt kan worden. Door leerlingen te leren 
succesvol samen te werken draagt Daltononderwijs bij aan actief burgerschap en een 

democratische houding 
We werken met coöperatieve  werkvormen en er wordt geëxperimenteerd met het 

gebruik van rollenkaarten: stiltekapitein, materiaalbaas, tijdsbewaker. 
 
Groepsindeling schooljaar 2019-2020 

We zijn heel blij u al in een vroeg stadium te kunnen vertellen dat we het volgend 
schooljaar met 5 groepen kunnen gaan werken 

 Groep 1/2 
 Groep 3  
 Groep 4 

 Groep 5/6 
 Groep 7/8 

 
De personele bezetting is nog niet helemaal duidelijk. Daarover berichten wij u z.sm. 

 
 
 

 

Agenda  
 

Mei: 
14-17      : Avondwandelvierdaagse 

21-22-23 : CITO 
27-28-29 : Schoolkamp groep 7 en 8 
30           : Hemelvaartsdag : alle kinderen vrij 

31           : Alle kinderen vrij     
 

Juni: 
3 t/m 10    : Juni-vakantie 
12             : Kriebelcontrole       

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 juni 2019 

 
 

 
Bijlage: 

1. Hardloopevenement Koggel Balkbrug 

2. GGDS= IJsselland 
3. Cultuurkoepel Vechtdal 

4. Nieuwsbrief De Vreedzame School 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

Bijlage 1 
 

Hoi beide Balkbrugse scholen, 

 
Zoals de afgelopen 23 jaar de Beverwijkloop bekend was onder de kinderen en 
volwassenen, heet het hardloopevenement nu de Koggel Balkbrug Run.  

 
Deze is op zondagmiddag 26 mei. 

 
Voor de kinderen een 600 en 1300 meter parcours, voor de volwassenen een 5 of 10 

km parcours. Nieuwe route en groots opgezet evenement. 
 
sporten en bewegen is belangrijk, meedoen belangrijker dan winnen.  

 
We hopen dat onze flyer meegestuurd kan worden naar de ouders in de nieuwsbrieven, 

we hopen namelijk dat de kinderen enthousiast gaan meelopen :) Voor de hardlopende 
leraren uiteraard de uitnodiging om met onze nieuwe run mee te lopen. 
 

 
Ik hoop dat de flyer mee kan worden genomen in de nieuwsbrieven. En wat denk je 

van nog een keer te oefenen tijdens de gym? Eventueel wil ik daarbij wel 
ondersteunen: een hardlooprondje tijdens een gym uurtje. 
 

Vriendelijke groet, Leonie van der Kolk 
Stichting duursport promotie Balkbrug 

Koggel Balkbrug Run 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

Bijlage 2 

 

 
 
 

Druk, druk, druk…. School, sport, spelen, eten, slapen… 

Als het allemaal goed gaat, dan is een vol programma super leuk! 

Maar heb je vragen of zorgen over je kind, over zijn of haar gezondheid,  

over de sociale activiteiten, gedrag of over de groei? 

Loop dan gewoon eens binnen bij de jeugdgezondheidszorg;  

we kunnen samen dingen op een rijtje zetten en meedenken. 

  

Inloopspreekuren op maandag van 9.00 tot 9:30 uur en op donderdag van 13.00 tot 

13:30 uur. In de schoolvakanties alleen op maandag. 

 

Mailen mag ook: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl  

of bellen naar 088-4430702  

 

Namens het team jeugdgezondheidszorg aan de Schuttevaer 39 in Dedemsvaart 

 

 

 
Bijlage 3 

 
Beste ouder/verzorger, 

Twee keer per jaar organiseren wij culturele ontdekcursussen voor kinderen op de 
basisschool. In die programmering nemen wij altijd de wensen van de scholen mee. 

Momenteel zijn wij ook erg benieuwd naar de interesses van uw kind(eren) op het 
gebied van creatieve/culturele cursussen. Aan welk soort cursus zou uw zoon of 
dochter graag meedoen? Mist u/uw zoon/dochter iets in het aanbod? Dan horen wij dat 

graag. 
Via onderstaande link naar de enquête kunt u de wensen van uw zoon/dochter aan ons 

doorgeven. https://nl.surveymonkey.com/r/RBMJNK3 
Die wensen inspireren ons om volgend schoolseizoen een nieuwe programmering vorm 
te geven.  

Uw zoon of dochter mag deze enquête ook zelf invullen. De enquête kan ingevuld 
worden tot uiterlijk vrijdag 17 mei.  

Onder alle inzendingen verloten wij 5 bioscoopbonnen t.w.v. € 15,-.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en het invullen!  
 

 
 

 
 

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
https://nl.surveymonkey.com/r/RBMJNK3


 

 

 
 

Bijlage 4 

Nieuwsbrief 4 De Vreedzame School 
    

Blok 4: We hebben hart voor elkaar 
 
 
 

Algemeen 
 
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.  
 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School 

dan kunt u kijken op  

Site van de school 

www.devreedzameschool.nl  

of langskomen op school 

 
 

Wij  starten met de lessen uit: 

 

Blok 4: We hebben hart voor elkaar: 

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee 

om te gaan. 

 

De lessen zijn gericht op: 

- Het besef dat iedereen gevoelens heeft. 

- Het herkennen en benoemen van gevoelens 

- Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende 

gevoelens kunnen oproepen 

- Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien 

hoe anderen zich voelen.  

- Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of 

angst;  het gaat erom  hoe je ermee omgaat.  

- Het nadenken waar je boos van wordt  en welk 

gedrag je dan vertoont. 

- Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet 

nadenken over een oplossing. 

- Het nadenken over buitensluiten als vorm van 

pesten en wat dat met je doet 

- Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de 

groep niet prettig voelt 

-     Hoe je het voor elkaar kunt opnemen 

-     Hoe je het met elkaar leuk kan hebben 

-     Het samen bedenken en verzorgen van een les die 

      iedereen leuk vindt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In blok 3 – “We hebben oor 

voor elkaar” hebben de 

kinderen geleerd: 

 

- Dat het belangrijk is om     

  duidelijk te zeggen wat je    

  bedoelt; dat voorkomt onnodige  

  conflicten 

- Goed naar elkaar te luisteren en  

  samen te vatten. Je laat dan  

  zien of je de ander goed  

  begrepen hebt. 

- Dat mensen op verschillende  

  manieren naar dingen kijken.  

  We noemen dit het hebben van   

  verschillende gezichtspunten.  

  Dat komt omdat we  

  verschillende ervaringen,   

  verschillende gevoelens hebben  

  en uit verschillende gezinnen  

  komen. 

  Verschillende gezichtspunten   

  kunnen soms conflicten  

  veroorzaken.  

 

 

Tip voor thuis 

Geef uw kind eerst de 

gelegenheid om af te 

koelen voordat u een 

conflict gaat uitpraten. 

Bespreek wat je kan doen 

als je boos bent: 

 - gemeen terugdoen 
 - de ander z’n zin geven, 
   je  terugtrekken,  

 - weten wat je wilt,  
   rekening houden met 
wat jezelf wilt en wat de 
ander wilt. 
Stimuleer de laatste 
manier; dat heeft de 
grootste kans op een 

positieve oplossing 

 

http://www.devreedzameschool.nl/

