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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Spaarvarken

We hebben afgelopen woensdag een bedrag van maar liefst € 383, 45 kunnen overhandigen aan het
Longfonds. Ook dit scholjaar zullen we weer met het spaarvarken langkomen in de groep. Dit doen
we altijd op de dag dat de leerkracht zijn/haar verjaardag viert. Ook dit jaar zullen we in overleg met
de leerlingenraad een goed doel uitkiezen. U wordt hier t.z.t. over geïnformeerd.
Kunst en Coo
Afgelopen donderdagochtend was er echt even een klein feestje op het schoolplein. Docenten van
Kunst en Coo kwamen langs school om een miniworkshop te geven waarin werd gezongen, gedanst,
muziek gemaakt om binnen een half uurtje een compleet nummer in te studeren met alle leerlingen
van school.

AVG

Bij de inschrijving heeft u kunnen aangeven of uw zoon/dochter wel of niet met een foto in de
nieuwsbrief, website, social media of schoolgids mag. U heeft altijd het recht om dit te wijzigen
gedurende het schooljaar.
Wanneer u iets wilt veranderen kunt u dit aangeven bij Jeanette via directie.deriemsloot@comprix.nl
U krijgt dan een formulier mee waarop u kunt aangeven hoe u het wil hebben. Wanneer u het wilt
houden zoals het bij ons bekend is, hoeft u verder niks te doen.
Ouderportaal
Volgende week donderdag zullen we met het team uitleg krijgen over het ouderportaal. De
leerkrachten kunnen er vanaf dat moment mee gaan werken en u als ouder krijgt binnenkort een
activatielink om het ouderportaal te gebruiken. U ontvangt hier nog informatie over. Omdat we
straks in het ouderportaal ook wat meer foto's willen plaatsen die specifiek voor de groep zijn en dus
ook alleen voor de ouders in de groep te zien zijn, willen we aan u vragen of u hier ook wel of geen
bezwaar tegen hebt.
Wanneer u er geen bezwaar tegen heeft dat er dan foto's van uw kind(eren) in de eigen groep in het
ouderportaal worden geplaatst, dan hoeft u ook niks te doen. Wanneer u niet wilt dat uw kind in het
ouderportaal zichtbaar is op een foto, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht of bij Jeanette via
directie.deriemsloot@comprix.nl
Zij zullen dit dan vermelden bij de lijst die u destijds heeft ingevuld in het kader van de AVG.
Blok 2 Vreedzame school

Doel: kinderen leren om op een positieve manier met
conflicten om te gaan.
Wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie? Een conflict is een verschil van mening:
je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing
bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten
horen bij het leven; je probeert ze op een positieve manier op te lossen. Dat is nog niet zo
gemakkelijk, want we reageren verschillend op conflicten. Of je staat stevig, je komt op voor
jezelf en houdt ook rekening met de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt
driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Wanneer conflicten met geweld

gepaard gaan, spreken we van ruzie. De kinderen leren een stappenplan om conflicten zelf
op te lossen.
De kinderen leren:
•
•
•
•

om een conflict zelf goed op te lossen.
om win-win oplossingen te bedenken.
om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.

Rode pet – agressief, je bent boos en wordt driftig.
Blauwe pet – weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
Gele pet – stevig, je komt op voor jezelf.
•
•
•

om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
hoe om te gaan met kritiek.
dat de mediatoren uit de groepen 7/8 hen kunnen begeleiden bij het uitpraten van
een conflict.

Typediploma
De leerlingen van de bovenbouw hebben een brief meegekregen om hun typediploma te halen bij
Instituut Noord. Dit doen wij al een paar jaar op deze wijze.
We hebben ook nu al een paar aanmeldingen binnen. Wanneer er genoeg kinderen deelnemen kan
de typecursus bij ons op school gegeven worden. Er zijn ieder jaar weer een paar kinderen die deze
cursus volgen, waar ze later enorm veel plezier van hebben. Mocht u ook uw kind willen aanmelden
dan graag deze week nog het briefje inleveren, daarna sturen wij de gegevens van de kinderen op die
zich hebben aangemeld.

Leerlingenraad
Afgelopen woensdag is juf Anja met oud leden van de leerlingenraad in de groepen 5 t/m 8 geweest
om te vertellen over de leerlingenraad. Iedereen heeft een brief meegekregen waarop alles nog eens
wordt uitgelegd. Wie het leuk lijkt om deel te nemen aan de leerlingenraad, geeft dit aan bij zijn/
haar leerkracht en gaat dan een presentatie houden in de klas. In week 40 zijn de verkiezingen en
zullen we zien wie er komend jaar mee mag gaan denken in de leerlingenraad. We hopen dat er veel
leerlingen enthousiast zijn geworden en we wensen de kinderen die een presentatie gaan houden
veel succes!
Juf Bianca
Goed nieuws van juuf Bianca:
Vanaf deze week zal juf Bianca haar werkzaamheden weer helemaal oppakken en zal zij op
donderdag en vrijdag weer de hele dag voor groep 4/5 staan.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Opgegeven huiswerk:
Groep 6
Maandag 27 september – Topografie Friesland (1/12)

NIEUWS VAN EXTERNEN
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