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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Nieuwe leerlingen
Morgen zullen de Oekraïense kinderen even kennismaken op school. Vanmorgen zijn een aantal
moeders al even op school wezen kijken en hebben de groep van hun kind al even gezien.
Morgen komen de kinderen even een uurtje in de groep en ze zullen vanaf maandag in de klas
starten.
Kennismakingsgesprekken
Komende week houden we weer de kennismakingsgesprekken.
Bij de kennismakingsgesprekken is het de bedoeling dat ouders en leerkrachten elkaar beter leren
kennen. Het is dus geen gesprek over prestaties, maar om samen te kijken wat er nodig is om er met
elkaar een fijn schooljaar van te maken. Leerlingen vanaf groep 4 zijn ook van harte welkom bij dit
gesprek. Het gaat ook over de wijze waarop u als ouder het fijn vindt dat er gecommuniceerd wordt
over en met uw kind, maar ook om al een band op te bouwen met elkaar, zodat we van elkaar weten
hoe we het komende jaar het beste met elkaar kunnen communiceren en wat de verwachtingen zijn.

Opening blok 2 Vreedzame school
Blok 1 laten we achter ons en vanaf komende week starten we met blok 2.
In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:
•
•

- om te praten over de sfeer in de groep
- om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand
doet

•
•
•
•
•
•

- om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
- dat iedereen een eigen mening mag hebben
- om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat
- dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft
- om samen te werken
- om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8)

Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Algemeen
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame
School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat
belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je
ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in
ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén
partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst
rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’.
Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te
worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel,
een boekje, een tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken. Er worden ook afspraken over
gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het
in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom
afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing. Wilt u meer
weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of natuurlijk
langskomen op school.
Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok
is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder
andere gericht op het verschil tussen conflict en 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.
Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op
drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je
reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt
ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. In groep 1 en 2 leren de kinderen
zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren
de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen
over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook
gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.
Onze mediatoren uit groep 7 en 8 zullen komende maandag in de groepen komen om te laten zien
hoe zij kunnen helpen bij het oplossen van een conflict.

Op wielen

Op 30 september hebben we weer een Op wielen dag. Dit houdt in dat kinderen deze dag naar
school mogen komen met skeelers, wavebord, skelter etc. Dit mag, maar hoeft niet. De fiets laten
we echter in het fietsenhok.

Kinderboekenweek 2022

Gi-Ga-Groen!
Donderdag 6 oktober openen wij de Kinderboekenweek 2022 op een feestelijke manier in het
gymlokaal! Het thema van dit jaar is Gi-Ga-Groen! Deze week staat in het teken van boeken, natuur
en milieu.
Maandag 10 oktober zullen de leerkrachten in een andere groep komen voorlezen; hoe leuk is dat!?
Donderdag 13 oktober vindt de afsluiting plaats in het gymlokaal, waarbij elke klas een optreden
verzorgd binnen het thema. Deze dag mogen de kinderen verkleed komen in het thema Gi-GaGroen. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld: groene kleding/schmink, als een dier verkleed komen,
zon/boom of andere leuke ideeën die met de natuur/Gi-Ga-Groen te maken hebben. We sluiten de
Kinderboekenweek af met het lied: Gi-Ga-Groen, waar de kinderen én leerkrachten de hele week
voor hebben geoefend.
We kijken ernaar uit!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Huiswerk:
Groep 5/6 (combi):
22 september 2022 --> Spelling blok 1 (controledictee)
Groep 5 (cat.): stripboek, muisje, zwarte mieren, gebak, molen en panda.
Groep 6 (cat.): knabbelen, molen, mollen, dertig, heerlijk, grijze muizen, geit, spinnetje, gebak, pauw.
30 september 2022 --> Topografie Friesland (1/12)
Sharon vervangt komende maandag in groep 5/6.
EXTERNEN
Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van het voorleesproject van Humanitas

Voor kinderen tot 4 jaar in de bibliotheek te Appelscha.
Moeders met kinderen krijgen het voorgelezen boek mee naar huis.
De eerste morgen is op
Woensdag, 21 september van 10.00 tot 11.00 uur in de bibliotheek te Appelscha en
Woensdag, 12 oktober van 10.00 tot 11.00 uur in de bibliotheek te Appelscha.

Hopende dat U dit in uw contact met de ouders wilt bekendmaken,
tekenen wij met vriendelijke groet,
Harma Oosterhof
Jelly Geertsma
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