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KALENDER
20 september:
Schoolreis groep 1
t/m 6
24 september:
Start ouder-kindleerkrachtgesprek
ken
27 september:
Schoolfotograaf
3 oktober:
Start kinder
boekenweek
3 oktober:
Ouderavond:
19.00 uur
informatie
groepen
19.45 uur
workshop groene
plein
16 oktober:
MR vergadering
19 oktober:
Alle leerlingen vrij
i.v.m. studiedag
Aansluitend:
herfstvakantie.

Start schooljaar.
De eerste twee weken zitten er alweer op. Het was fijn om alle kinderen met
hun ouders/verzorgers weer heelhuids te zien. Volgens mij hadden veel
kinderen zin om weer te beginnen. Ze stonden in ieder geval om 8.15 uur te
popelen voor de schooldeur.
De eerste weken besteden wij veel aandacht aan groepsvorming. Het eerste
blok van de Vreedzame School wordt dan o.a. behandeld.
De vreedzame school
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de
vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders/verzorgers en wij als leerkrachten hebben de taak om onze
kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een
maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes,
maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt kinderen de gelegenheid om de
nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren kinderen om op een
positieve manier met elkaar om te gaan. Zij leren op een democratische
manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer
en de gang van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan,
maar ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Voor meer informatie verwijs ik u naar: www.devreedzameschool.nl.
Tijdens blok 1 staat het samen werken aan een positief
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken leerkracht en kinderen samen
afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de
inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het
nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben een
band met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige,
positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”.
Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
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Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen
respect moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere
dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één
les.
Rots en water
Naast de vreedzame school bieden wij voor de groepen 4, 5 en 6 als aanvullend programma
een rots en water training aan. Rots en water leert kinderen weerbaar te worden en “stevig”
te staan. Het is een psychofysieke methodiek. Psychofysiek werken betekent dat er via een
actieve, fysieke invalshoek geleerd wordt. Spelenderwijs en via fysieke oefeningen worden
sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Wij hebben gemerkt dat
rond deze leeftijd het bewuste pesten kan ontstaan en zien in de
rots en water training een uitstekende aanvulling. In het verleden
werden er trainers ingehuurd. Omdat dit nogal een kostbare zaak is
en wij dit als school wel willen blijven aanbieden, hebben wij ervoor
gekozen om iemand uit het team de opleiding tot rots en
watertrainer te laten doen. Ik (Myrjam) heb deze training in
augustus gevolg en mag nu zelf rots en waterlessen geven op school.
Wij gaan hier vrijdag mee starten in groep 4/5 en 6. De ouders/verzorgers van deze groepen
krijgen hier nog extra informatie over.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u al vast kijken op: https://www.rotsenwater.nl/inhoud-enontwikkeling/wat-is-rots-en-water/
Schoolreis en ouderbijdrage
In de laatste ouderinfo stond al betaalinformatie over het schoolreisje en de ouderbijdrage.
Door de vakantie kan het zijn dat u hier niet meer aan heeft gedacht.
Natuurlijk kan het betalen alsnog.
De ouderbijdrage van 22,50 per kind is vrijwillig. Daar worden diverse activiteiten van
betaald waar de school zelf geen budget voor krijgt. Denk bijvoorbeeld aan Sint, Kerst en
Pasen. Via de penningmeester van de ouderraad kunt u meer inzage krijgen in de uitgaven.
Indien u dat wenst kunt u eerst contact met mij opnemen.
De bijdrage van 25 euro per kind voor het schoolreisje is echter wel verplicht.
Wij vragen u dan ook dit zo spoedig mogelijk over te maken voor uw kind(eren) van groep 1
t/m 6 (groep 7 en 8 gaan later dit schooljaar, dus mag ook later betaald worden).
U kunt het bedrag (ouderbijdrage en schoolreis) in één keer overmaken op rekening
nummer NL75RABO0310286670 t.n.v. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer.
Graag onder vermelding van de naam / namen van uw kind(eren) en de groep(en)
Wij wensen de kinderen natuurlijk een heel fijn schoolreisje toe.
Doorloop naar Sam&Sjakie
Ouders/verzorgers die ’s ochtends kinderen naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf
moeten brengen mogen gewoon binnendoor lopen (via de hal van het stafbureau van Quo
Vadis). Dat is bij de verhuizing al zo afgesproken en ik dacht ook bekend bij
ouders/verzorgers.
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