
 

 Nieuwsbrief 2, schooljaar 2018-2019 

Oktober 
Personele ontwikkelingen 
Op 25 september is juf Heike bevallen van een gezonde zoon; Brent. 

Brent woog bij de geboorte 3550 gram en is 50 cm lang. Heike en Brent maken het goed en 
Noud is een troste, grote broer. Heel veel geluk met z’n 4-tjes! 

 
Het herstel van juf Monique goed, al gaat het wel iets langzamer als dat ze had gehoopt. Ze 
had gedacht dat ze voor de herfstvakantie wel even haar gezicht weer had kunnen laten zien 

op school, maar dat gaat niet lukken. Ze probeert na de herfstvakantie haar uren weer 
langzaam op te bouwen. 

 
Schoolontwikkeling 
Het schooljaar is inmiddels 6 weken oud en we kunnen wel stellen dat we voortvarend van 

start zijn gegaan met een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zo werken we bijvoorbeeld vanaf 
groep 4 met een nieuwe methode voor taal, spelling en woordenschat. 

Daarnaast zijn we ook begonnen met het invoeren van een methode voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen: De Vreedzame school. 

 

  

 
 

Hierboven ziet u de onderdelen die tijdens de lessen "De Vreedzame School" aan de orde 

komen. 

De Vreedzame School  is een compleet programma voor basisscholen voor sociale 

competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en 

waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen. De kinderen leren tijdens de lessen 

dezelfde taal te spreken en leren op dezelfde manieren conflicten oplossen. 
Een conflict mag en als je goed met een conflict omgaat, hoeft het immers geen ruzie te 
worden. In een Vreedzame School voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar en 

voor de gemeenschap. Zij staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame 
School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. 

Daartoe beschouwen wij de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel 
uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormt en leren daar een bijdrage aan 
te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor 

het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Het hart van De Vreedzame 



School wordt gevormd door een theoretisch onderbouwde en bewezen lessenserie. De 
Vreedzame School gaat echter verder en werkt door in alle lagen van de school. 

  
Op een Vreedzame School leren de kinderen: 

 op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
 op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
 constructief conflicten op te lossen 

 verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
 open te staan voor verschillen tussen mensen 

  
Op onze school streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: 

 leerkrachten prettig werken 
 kinderen zich veilig voelen 
 kinderen zich gehoord en gezien voelen 

 iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander 
 iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat 

 de eigen kracht van kinderen benut wordt 
 
Ook in de onderbouw hebben we een goed traject opgestart dat “Mooi, weer spelen!” heet.  

Bij “Mooi, weer spelen!” gaat het er om dat we kinderen spelenderwijs laten leren. Tijdens 

deze cursus leren we hoe we het onderwijs in de onderbouw aantrekkelijker kunnen maken 

en ambitieus kunnen vormgeven. Met elkaar maken we afspraken hoe een veelzijdige 

leeromgeving er volgens ons uit moet zien en hoe we er voor zorgen dat alle kinderen aan 

hun trekken komen.  

Dalton 
Zowel de kinderen als u willen wij er steeds bewuster van maken dat wij een Daltonschool 

zijn en wat dit betekent voor onze manier van lesgeven, de regels en afspraken die wij 
hebben en hoe we met elkaar omgaan. 
Het Daltononderwijs baseert zich op 5 kernwaarden: 

 

 
 

Deze maand staat reflectie op de zelfstandigheid centraal. Onder zelfstandigheid verstaan wij 

bijvoorbeeld dat kinderen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht (leerkracht is even niet 
beschikbaar, maar je hebt wel hulp nodig  wat kan je dan doen?), het werken met een 

stoplicht (rood  dan wordt er volledig in rust gewerkt, groen  dan mag je overleggen), de 
timetimer (kinderen kunnen zien op de klok hoeveel tijd ze nog hebben om hun werk af te 

maken), het zelfstandig werken blokje (waarmee een kind kan aangeven of hij een vraag 
heeft, wel of niet gestoord mag worden), etc. 

Bij reflectie hierop gaat het er om dat kinderen zelf leren aan te geven wat er al heel goed 
gaat en wat nog beter zou kunnen. Dit reflecteren wordt zowel klassikaal als individueel 

gedaan. 

Aan kinderen wordt dan vervolgens ook de vraag gesteld welke hulp ze nodig hebben om iets 

beter te doen en als het als goed gaat, waar kunnen we dit dan nog meer toepassen. 

 

 



Kijkweek 
Volgende week staat er voor alle groepen de Kijkweek gepland. 

Deze week organiseren we, omdat we u als ouders graag willen betrekken bij ons onderwijs 
en u willen laten zien hoe een aantal zaken werken op school. We kunnen daar van alles over 

vertellen tijdens een informatieavond, maar het zelf zien en wellicht een beetje ondervinden, 
zegt zoveel meer dan er alleen maar iets over horen. 
Iedere leerkracht geeft zijn eigen invulling aan deze kijkweek. Houdt daarom de mail in de 

gaten, zij geven u informatie over wanneer u welkom bent om een kijkje te komen nemen. 
 

Agenda oktober 
 

15 t/m19       kijkweek in alle groepen 
17                  fietsenkeuring 
19                   meester Bart jarig 

22 t/m 26      herfstvakantie 
31                  zakelijke ouderavond OR + aansluitend ouderavond over  

                      De Vreedzame School 
 
Agenda november 

 
1                    juf Brenda jarig 

15                  studiemiddag; alle kinderen om 12.00 uur vrij 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 8 november 

 

Bijlage 1 

 

 
 
 
Soms heb je een vraag: Mijn kind en media 
 
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op straat. Met media 
bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om in de gaten te houden wat er 
online allemaal gebeurt, wat geschikte websites en spelletjes zijn en hoelang kinderen per dag media mogen 
gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips: 
 

 Praat met je kind over het gebruik van media 

 Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de oppas en opa’s 
en oma’s 

 Praat met anderen over hoe zij het doen 

 Gebruik media samen 

 Praat met je kind over wat hij ziet 

 Geef het goede voorbeeld 
 
Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over mediagebruik voor 0 tot 5 jarigen 
en/of voor 6 tot 12 jarigen. Of bekijk het filmpje over beeldschermkinderen.  
 
Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de ontwikkeling of 
opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis inloopspreekuur op het consultatiebureau, op 
maandag van 9.00 tot 9.30 uur en op donderdag van 13.00 tot 13.30 uur. Je kunt ons ook mailen: 
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088-4430702. 
 
Ingrid Nijburg 
Jeugdverpleegkundige 
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
 

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-0-5-jaar-voor-ouders.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-6-12-jaar-voor-ouders.pdf
http://www.groterworden.nl/8-12-jaar/beeldschermkinderen/


Bijlage 2 

Hallo ouders, 

Sinds 3 september 2018 is er een locatie van Kinderwereld gevestigd in een lokaal van de Prinses Margriet school. Op 
deze locatie biedt Kinderwereld peuteropvang aan op maandagochtend en woensdagochtend van 8:30 tot 12:00 
uur. Er zijn nog 16 plekken beschikbaar. Vanaf januari 2019 is er subsidie van de gemeente beschikbaar, en kunnen 
ook peuters komen waarvan ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (waarvan 1 ouder niet 
werkt, of een studie volgt bijvoorbeeld). Ook wordt er dagelijks voorschoolse en naschoolse opvang aangeboden. De 
openingstijden zijn van 7:00 uur tot 19:00 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.kinderwereld.info en voor 
vragen kunt u bellen naar ons hoofdkantoor 0524-524445. Een informatiepakket is op school verkrijgbaar. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paulien Koster 
Locatiehoofd Kinderwereld 
Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag 

 
M: paulien@kinderwereld.info 
     www.kinderwereld.info  

 

 
 

Bijlage 3 

 

Komt dat zien…!!! 

Zaterdag 10 November is het weer zover: de jaarlijkse Kinder-Playbackshow  

Ook dit jaar weer in MFC ‘t Trefpunt in Balkbrug. 

Klasgenootjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s kom allemaal jullie favoriet aanmoedigen! 

 

Kassa geopend vanaf:  13.00 uur 

Start Playbackshow:  13.30 uur 

Entree:    2,00 euro. 

 

Tot dan! Just4Kids. 

 
 

http://www.kinderwereld.info/
mailto:paulien@kinderwereld.info
http://www.kinderwereld.info/

