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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Margedagen
Op 16 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. de jaarlijkse evaluatie en planningsdag. We zullen dan het
afgelopen schooljaar uitvoerig evalueren en het middagdeel zullen we besteden aan de plannen voor
komend schooljaar.
Ouderportaal
Op dit moment draait er een pilot met juf Yvonne en een paar ouders uit groep 1 met het
ouderportaal. Dit ouderportaal zal hopelijk vanaf volgend schooljaar voor alle groepen toegankelijk
worden. Op dit moment is er een testfase.
In het ouderportaal ontvangt u dan berichten en foto’s die alleen voor de groepen van uw eigen
kind/kinderen bestemd zijn. Zodra alle groepen hiermee kunnen werken, zullen wij u informatie
geven over hoe u het ouderportaal kunt koppelen aan een device, zoals uw mobiel, of laptop.
Conciërge
Komend schooljaar krijgen we een dag in de week een conciërge op school. Dit wordt Izaak de Vries
uit Wolvega. Izaak is afgelopen dinsdag even op school geweest om kennis te maken. Hij zal hand en
span diensten verrichten voor ons. We zijn hier erg blij mee.
Oudercontacten
In de week van 28 t/m 02 juli zullen er weer oudergesprekken zijn voor groep 1 t/m 8. U ontvangt
hier binnenkort een schema voor. We zullen ook deze gesprekken nog via Google meet doen. De link
ontvangt u via de leerkracht. We hopen dat we komend schooljaar de gesprekken weer fysiek
kunnen laten plaatsvinden.

Vreedzame school
Vanaf volgende week starten we met het laatste blok van de Vreedzame school. We dragen allemaal
ons steentje bij

Doel: De kinderen voelen zich betrokken bij de groep, de school en het onderwijs. Zij denken mee
over en dragen bij aan de lesdoelen. Hierdoor worden zij meer eigenaar van hun eigen leerproces en
de schoolcultuur. De kinderen leren zien wat hun eigen rol is in een (conflict)situatie en kunnen hier
pro-actief mee omgaan.
Bij de groepen 1 t/m 4 zijn de lessen gericht op het:
•

herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.

•

leren omgaan met je boosheid.

•

weer goed maken n.a.v. een conflict.

•

leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.

•

leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.

•

verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.

•

leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict
hebt.

Bij de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen:
•

hoe we een eigen bijdrage kunnen leveren aan de groep en aan de school.

•

hoe ze activiteiten kunnen bedenken om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en
in de school.

•

hoe ze een krant kunnen maken voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en
voor de school.

•

wat het verschil is tussen het uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en
meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.

•

te werken met klassencommissies en een schoolcommissies.

We hebben blok 4 afgerond en in de bijlagen vindt u de kletskaarten die horen bij dit thema.

Mediatorentraining
Afgelopen donderdag zijn we gestart met de eerste mediatietraining voor de nieuwe mediatoren uit
groep 6. Zij zullen de komende weken worden opgeleid, zodat ze in het nieuwe schooljaar als
mediator kunnen bemiddelen bij kleine conflicten.
De mediatoren zijn heel enthousiast en serieus aan de slag gegaan.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Huiswerk
Groep 5 heeft dinsdag 15 juni een Engels toets over song 4-5-6
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