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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Nieuwe mailadressen
Alle collega’s hebben deze week nieuwe mailadressen gekregen. We willen aan u vragen voortaan
het volgende mailadres te gebruiken:
Geert.bontekoe@comprix.nl

groep 8

Sicco.dekker@comprix.nl

groep 7

Gillian.deboer@comprix.nl

groep 7

Dennis.gravemaker@comprix.nl

groep 6

Nienke.worst@comprix.nl

groep 5

Anja.sinnige@comprix.nl

groep 4

Ingrid.dejong@comprix.nl

groep 4

Mieke.devries@comprix.nl

groep 3

Inez.perin@comprix.nl

groep3

Yda.keizer@comprix.nl

groep 2

Wendy.degraaf@comprix.nl

groep 1 en 2

Yvonne.zijlstra@comprix.nl

groep 1

Ib.deriemsloot@comprix.nl

IB

Janneke.vandeberg@comprix.nl
Bianca.phielix@comprix.nl

groep 5

Directie.deriemsloot@comprix.nl

Jeanette

Gerda.bosscher@comprix.nl

onderwijsassistent

Mirjam.Steg@comprix.nl

onderwijsassistent

Mariska.haaijema@comprix.nl

onderwijsassistent

Vervanging na de meivakantie
Op dit moment kunnen we niet goed inschatten wanneer juf Bianca weer op school zal komen. Om
ervoor te zorgen dat de vrijdag wel vervanging is, hebben wij Jorn Nieuwenhuis uit Wolvega bereid
gevonden om in groep 5 te vervangen zolang dit nodig is. Ook zal Jorn op de maandag in groep 3/4
extra in de klas aanwezig zijn.

Nieuw blok Vreedzame school
Na de meivakantie starten we met een nieuw blok bij de Vreedzame school: blok 4.

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

Kletskaarten
In het vorige blok zijn we druk bezig geweest met oor hebben voor elkaar.
In de bijlage hebben we weer de kletskaarten van dit blok bijgevoegd voor groep 1 t/m 5.
Kinderen hebben in dit blok geleerd om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gingen over
communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.

De kinderen leerden wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenden de kinderen om
naar elkaar te luisteren. De een vertelde, de ander luisterde. Goed luisteren kan je zien aan
oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leerden zich in een ander te verplaatsen. Ze leerden 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 leerden vragen te stellen en samen te vatten
In de bovenbouw leerden 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 leerden de kinderen over cyberpesten en wat
ze kunnen doen. Ze leerden over verschillen in communiceren via sociale media en face-toface.

We wensen iedereen een hele fijne meivakantie en we zien elkaar graag weer op

maandag 10 mei a.s.!

EXTERNEN

Avondvierdaagse nieuws

Avondvierdaagse Appelscha 2021
Helaas, ook dit jaar hebben we als bestuur van de stichting Avondvierdaagse moeten
besluiten om geen “ouderwetse” avondvierdaagse te organiseren. Maar…

Toch gaan we door!
We hebben ons aangesloten bij het initiatief van de bond om een HOME EDITION te
organiseren.
Dit betekent dat we iedereen de gelegenheid bieden een eigen Avondvierdaagse te lopen.
Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje,
sportmaatje of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 Maart en 30
Juni 2021. Maar tussen de eerste wandeldag en de vierde mogen maximaal twee weken
zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven! Je kunt op elk gewenst moment en dag
lopen. Aanmelden voor deze Home-Edition gaat via de website:
www.avondvierdaagseappelscha.nl waar ook nog meer informatie te vinden is.

Speciale Actie / Uitdaging!
Om een positieve draai en een uitdaging te geven aan het wandelen in het Drents Friese
Wold houden we vanaf 1 mei tot en met 15 mei een speciale actie.
Jullie weten vast allemaal wat een Happy Stone is en deze “special A4D Happy Stone” gaan
we in het bos verstoppen langs paden van reeds gelopen routes.
Als je de speciale steen vindt, meld je het ons via Facebook / Messenger. Je krijgt dan in ruil
voor de steen een cadeautje van ons. We hebben 50 cadeautjes klaar liggen voor de
gelukkige vinders. Daarna stopt onze actie.
Dus… vanaf 1 mei goed zoeken in het bos! Veel plezier en meld je met een leuke foto bij ons.
Groeten,
Gepke van Dekken en Alice Start
Stichting Avondvierdaagse Appelscha
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