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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Formulieren mee naar huis
We hebben al heel veel formulieren teruggekregen met de adresgegevens, AVG-verklaring
en medicijngebruik. Hiervoor hartelijk dank. Mocht u ze nog thuis hebben liggen dan het
verzoek ze zo spoedig mogelijk weer in te leveren.

Panelouders
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer graag 3 panelavonden houden. Met
een groepje ouders (uit iedere groep het liefst 1 ouder), sparren we dan over schoolzaken.
Lijkt het u leuk om ook aan te schuiven, dan kunt u zich opgeven bij juf Jeanette via
info@obsderiemsloot.nl. De avonden waarop de panelgesprekken plaats zullen vinden
zijn: woensdag 16 oktober, woensdag 12 februari en woensdag 27 mei.
Tijden zijn van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur.
Inmiddels hebben we voor de groepen 8, 5, 2 en 2/3 een panelouder gevonden. Heel fijn!
We zoeken dus nog uit groep 1, 4, 6 en 7 een ouder. Wie komt er bij?

Margedag bekend
De margedag die we nog kunnen inzetten gaan we inzetten op de vrijdag voor de
herfstvakantie. Dit wordt 18 oktober. Die dag zijn alle kinderen dus de hele dag vrij.
Aangezien de schilder in de herfstvakantie komt, heeft het team dan die dag tijd om alle
spullen van de muren te halen en gaan we flink opruimen.
Stellinghaven
Afgelopen jaren hebben we een prachtige samenwerking gehad met Riemsoord. Helaas is
door de toenemende zorgzwaarte het niet altijd meer mogelijk om gezamenlijk activiteiten
te ondernemen. Hierover hebben we gesprekken gevoerd. Het is niet zo dat Riemsoord
helemaal uit beeld is, want we blijven kijken naar mogelijkheden, maar daarnaast is er
vanuit de panelouders afgelopen jaar geopperd om ook samenwerking met Stellinghaven
te zoeken. Dit hebben we gedaan en zij zijn razend enthousiast om samen met ons aan de

slag te gaan. Dit schooljaar zullen er dus ook samenwerkingsopdrachten met Stellinghaven
gedaan worden in het kader van Burgerschap.

Mediatie
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de
uitgangspunten van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat
streeft naar een klimaat in school en klas waarin de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische
gemeenschap waarin ook kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op
een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen
leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun
conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt
om een conflict zelf op te lossen, kunnen ze ondersteund worden door een mediator.
Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale
partij. De mediatoren zijn leerlingen uit groep 7 en 8 die hiervoor eerst een training volgen.
Dit schooljaar vindt de training plaats in de periode van 12 t/m 26 september. Voorafgaand
aan de training wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen
die gevraagd worden om leerling-mediator te worden. Kinderen hebben gesolliciteerd
voor deze taak en de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid
worden. Na de training kunt u in school zien welke leerling-mediatoren 'dienst’ hebben op
een bepaalde dag.
In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien,
hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en daarmee gegeven
verantwoordelijkheid.
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VVE Thuis, groep 1 en 2.
Dit schooljaar geeft Scala 8 gratis bijeenkomsten bij ons op school onder schooltijd. In deze
bijeenkomsten wordt informatie gegeven over het thema waar in groep 1 en 2 over gewerkt wordt
en hoe u hier thuis op een speelse manier op in kan spelen en naar kan vragen. Op deze manier kan u
uw kind extra stimuleren en leert het nog meer.
Wij horen graag wie interesse heeft om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Dit kunt u
doorgeven aan juf Yda of juf Yvonne.
Streetwise groep 7,8
Op vrijdag 6 september gaan de kinderen uit groep 7 en 8 een les volgen vanuit Streetwise. Ze zijn
hiervoor hun fiets nodig.

EXTERNEN
Typediploma
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben een informatiefolder meegekregen over het volgen van
typelessen.
In deze tijd is het heel fijn wanneer een leerling al vroegtijdig het toetsenbord beheerst. Ze leren om
snel, foutloos en goed te typen. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u de informatiefolder
ingevuld inleveren bij de leerkracht. Bij voldoende deelname kan de cursus bij ons op school worden
aangeboden.
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