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Kinderboekenweek
Vandaag bracht kinderboekenschrijver Simon van der Geest een bezoek aan groep
7 en 8. Hij heeft de kinderen meegenomen in het proces van het schrijven van een
boek, uiteraard verteld over de boeken die hij heeft geschreven (onder andere
Spindler en Spijkerzwijgen) en natuurlijk handtekeningen uitgedeeld aan al zijn
fans! In groep 3 en 4 hebben de leerlingen samen met schrijfster Marly van
Otterloo een eigen boek gemaakt. Vanmiddag zijn groep 1 en 2 naar de bibliotheek
geweest. Vorige week is de Kinderboekenweek al begonnen met een heleboel opa’s
en oma’s die hebben voorgelezen in de klas en die zijn toegezongen door hun
kleinkinderen. De oudervereniging zorgde voor koffie en koekjes. Daarmee is de
week goed gestart.
10-Minutengesprekken
Morgen ontvangt u de uitnodiging voor de 10 minutengesprekken. U ontvangt deze
op papier. Wilt u deze voor vrijdag 14 oktober weer bij de leerkracht inleveren?
De Vreedzame School
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
én om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8).
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.
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U heeft inmiddels ook de Kletskaarten mee naar huis gekregen. Het is leuk en
zinvol om met uw kind te praten over wat er op deze kaarten staat. Op deze manier
leert u ook ‘de taal’ van de Vreedzame school spreken en we hopen natuurlijk ook
toepassen!
jubileum juf Dia
Op vrijdag 14 oktober vieren wij alsnog het 40-jarig jubileum van Dia. Deze zomer
werkt Dia 40 jaar in het onderwijs, maar ook op deze school. Een zeer bijzonder
jubileum. Van 13.15-14.15 uur zullen wij dit met de kinderen vieren. Vanaf 14.15
uur tot 15.15 uur zou Dia het erg leuk vinden als u haar persoonlijk komt
feliciteren. Kent u nog andere oud-leerlingen of –ouders die het ook leuk vinden om
te komen, dan zijn zij ook van harte welkom.
vanuit de MR
Samenvatting MR:
Het schoolplan is klaar en goedgekeurd, evenals de begroting. Verder is er
gesproken over de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
De MR heeft nu ook een jaaractiviteitenplan en een huishoudelijk reglement.

Maandbulletin oktober/november
Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

10

11

12

13
14
Dans groepen 1-6 Jubileum juf Dia

17
Herfstvakantie

18
Herfstvakantie

19
Herfstvakantie

20
Herfstvakantie

21
Herfstvakantie

24

25

26

27
Laatste dansles
groepen 1-6

28
Groep 1-2 vrij

31

1

2

3
10-minuten
gesprekken

4

7
Start schoolfruit

8

9

10

11
Groep 1-8 vrij

14

15

21

22

16
17
Bezoek van
andere OPO-R
scholen
23
24
OPO-R studiedag,
alle leerlingen vrij

18

25

2

Maandag

dinsdag

woensdag

28

29

30

donderdag

vrijdag

3

