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Allereerst willen we u natuurlijk nog het beste wensen voor 2022, ook al zijn we alweer even
onderweg in het nieuwe jaar.
We starten gelukkig dit jaar fysiek en daar zijn we enorm blij om. Zoals u in de brief vanuit Comprix
heeft kunnen lezen zullen de maatregelen eerst wel blijven zoals ze voor de vakantie ook waren.
In de bijlage hebben we nog even de laatste versie van de beslisboom (24-12-2021) bijgevoegd.
Mochten er ouders zijn die alsnog zelftesten voor hun kind willen ontvangen, dan kunt u even een
mail sturen naar de leerkracht van uw zoon/dochter. We geven alleen zelftesten mee aan kinderen
die toestemming van hun ouders hiervoor hebben gekregen en de leerkracht gemaild hebben.
Ouderportaal
We zullen in februari voor het eerst de functie voor het inschrijven voor de rapportgesprekken gaan
gebruiken in het ouderportaal.
Mocht u nog geen gebruik maken van het ouderportaal, neemt u dan even contact op met de
leerkracht van uw zoon/dochter. Dan regelen zij de activatiecode en kunt u zich straks ook
inschrijven voor de rapportgesprekken.
Deze gesprekken zullen naar verwachting weer online gevoerd worden. Volgende week ontvangt u in
het RSN hier meer info over.
Margedag
Denkt u eraan dat de kinderen van groep 1 t/m 6 een margedag hebben op vrijdag 28 januari?
Groep 7 en 8 hebben deze dag wel gewoon les.

BLP Veerkracht
Als we ergens de afgelopen periode veel van nodig hebben gehad, dan betreft het wel veerkracht. De
komende periode zullen we op school hier ook weer extra aandacht voor hebben met BLP. Het gaat
dan hoe je het doorzettingsvermogen kunt vergroten, hoe je kunt omgaan met het hanteren van
afleidingen, hoe je je aandacht bij iets kunt houden en hoe je iets kunt doorgronden.

Het taalgebruik is hierbij ook belangrijk. Het woordje NOG maakt een
wereld van verschil. Ik kan het niet of ik weet het niet gaat uit van een fixed mindset, maar ik kan het
NOG niet, of ik weet het NOG niet gaat uit van groei.

Vreedzame school
Tijdens de Vreedzame schoollessen zullen we ook weer starten met een nieuw blok.

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.
Dit blok gaat dus 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. 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.
Ziekte
Juf Gillian
We hebben de ouders van groep 4/5 geïnformeerd over de afwezigheid van juf Gillian. Zij heeft
helaas nog een langere tijd nodig om te herstellen en zal voorlopig nog niet op school zijn. Juf Sharon
neemt voorlopig de lessen waar van maandag t/m woensdag
Juf Inez
Helaas wil het met juf Inez nog niet zo snel. Ook Zij zal dus voorlopig nog niet op school komen.
Juf Mieke
Juf Mieke heeft op dit moment ook gezondheidsklachten. Ook zij zal voorlopig niet voor de klas
komen te staan. Ze kan eventueel even op school komen om wat kleine taken te doen, maar volledig
een dag de groep draaien is op dit moment niet mogelijk. We zijn op dit moment met het stafbureau
bezig om te kijken hoe we dit kunnen oplossen in groep 3. We zullen de ouders van groep 3 hiervan
op de hoogte houden.
We wensen alle juffen veel beterschap en een spoedig herstel toe.

Bak met gevonden voorwerpen
Er zijn al een paar kledingstukken opgehaald, maar hieronder nogmaals de foto's van gevonden
voorwerpen.
Wanneer u iets herkend dat van uw zoon/dochter is wilt u dit dan doorgeven via de mail
directie.deriemsloot@comprix.nl
Dan kunnen we een afspraak maken wanneer u het kunt komen afhalen. Eind januari zullen we de
overgebleven spullen naar de kringloop brengen.
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