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Vreedzame School
We hebben het al eerder verteld, maar vanaf dit schooljaar is de Waayer
Wadenoijen een Vreedzame School. Wat dat betekent is afgelopen woensdagavond
verteld tijdens de informatieavond. Met de aanwezige ouders en teamleden zijn we
gestart met een binnenkomer, zoals we dat met alle lessen doen. Even een kort
spelmoment om alle kinderen (in dit geval volwassenen) vanuit de ene activiteit
naar de andere te krijgen en daardoor met alle aandacht aan de les te kunnen
beginnen. Omdat u er woensdagavond wellicht niet bij heeft kunnen zijn, willen we
u via het Waayernieuws nog even op de hoogte brengen.
De Vreedzame School leert ons hoe we op een prettige en goede manier met elkaar
kunnen omgaan. Doel is om de kinderen aan het eind van de basisschool een
rugzak vol ‘gereedschap’ mee te geven, zodat we ze als sociale en mondige burgers
de wijde wereld in kunnen sturen. Het beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem
krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op
te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de
gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
We leren de kinderen deze vaardigheden in wekelijkse lessen, die we dan direct in
de praktijk kunnen gaan en blijven toepassen. We hebben hiervoor de beschikking
over onder andere lesmappen, handpoppen voor de kleuters, gekleurde petten en
‘Kletskaarten’. Deze krijgen de kinderen uit de groepen 1-6 per blok mee naar huis.
Omdat u als ouders natuurlijk ook deel uitmaakt van onze leefgemeenschap, kunt u
door met uw kind over de kaarten te praten op de hoogte blijven van hetgeen waar
we op dat moment mee bezig zijn. Ook de termen die we gebruiken bij de
Vreedzame School worden hierop uitgelegd.
U heeft vast gehoord of gezien dat de leerlingen en de leerkracht elkaar een hand
geven ’s morgens. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat we een stukje wederzijds
respect naar elkaar tonen. Daarnaast hebben de leerling en de juf dan even een 1
op 1 momentje aan het begin van de dag. Een kort gesprekje, een opmerking of
gewoon alleen een simpele: “Goedemorgen, fijn dat je er weer bent!” De leerling
voelt zich echt even gezien. Aan het eind van de dag doen we dat nog eens, om
ook dan iedere leerling even die aandacht te geven, die het soms nodig heeft en
altijd verdient.
We houden u op de hoogte!
Schoolreis
Vorige week dinsdag zijn de kinderen van de groepen 2-6 op schoolreis naar het
Openluchtmuseum in Arnhem geweest. De reis is voorspoedig verlopen en door de
leuke activiteiten was de dag al weer veel te snel om. Uw kind heeft een vrijkaart
mee naar huis gekregen, zodat u wellicht nog een keer met de familie het bezoek

kunt herbeleven. Op dit moment zijn we druk foto´s aan het verzamelen die we zo
snel mogelijk op de website zullen plaatsen.
Vanuit de oudervereniging
De spullen van de oudervereniging (waaronder kerstversieringen en spelmaterialen)
staan op dit moment in de opslag bij een van onze ouders. Echter, omdat deze
ouders gaan verhuizen, is de oudervereniging dringend op zoek naar een nieuwe
opslagruimte.
Wanneer u in de gelegenheid bent om (langdurig) spullen te kunnen opslaan, dan is
de oudervereniging op zoek naar u. Om u een indicatie te geven van de
hoeveelheid: het gaat om ongeveer 1,5 paardentrailer vol aan spullen. Weet u iets,
dan kun kunt u dit doorgeven aan Corrie Boudewijn, voorzitter van de
oudervereniging. Uiteraard mag u ook even op deze mail reageren, dan wordt uw
reactie aan haar doorgegeven.
Vriendenlijst
De lijst met namen en adressen van de leerlingen is bijna klaar en wordt u
binnenkort toegestuurd. Met dank aan Corrie Boudewijn!
Hulpouderlijst
Bij dit Waayernieuws ontvangt u de hulpouderlijst voor dit schooljaar. Wilt u zo
vriendelijk zijn deze binnenkort in te vullen en mee te geven naar school? Ook als u
nergens bij kunt helpen, vragen we u de lijst in te vullen.
Alvast bedankt!
Dans
Binnenkort start het dansproject ‘Ik dans’ voor de groepen 1-6. De eerste les is op
donderdag 22 september en niet op donderdag 15 september. De les van 15-09
wordt ‘ingehaald’ op 27-10.
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