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Halen en brengen dagen van OPO-R
Op woensdag 16 november hebben collega’s van zes andere OPO-R scholen ons
bezocht. Op onze beurt hebben wij een bezoek gebracht aan andere OPO-R scholen
op woensdag 23 november. Doel van deze dagen was om kennis en ervaringen met
elkaar te delen. Wij hebben andere scholen laten zien hoe ons daltononderwijs
wordt vormgegeven en hoe de kleutermethode Onderbouwd wordt ingezet.
Uiteraard hebben we de bezoekers gevraagd hoe zij onze school hebben ervaren en
welke tips ze hadden om ons onderwijs te kunnen verbeteren. De bezoekers waren
onder de indruk van de prettige sfeer en het enthousiasme van de leerlingen over
‘hun’ daltonschool. We hebben bruikbare tips gekregen die we kunnen inzetten om
bijvoorbeeld ons spellingonderwijs te verrijken. Kortom, wij hebben twee leuke,
maar vooral ook nuttige dagen gehad waarin wij konden ‘halen en brengen’.
Sinterklaasnieuws
Denkt u eraan dat u uw kind morgen een schoen meegeeft?
Nog een weekje en dan komt eindelijk Sinterklaas op school! Wilt u ervoor zorgen
dat u met uw kind(eren) echt om 8.30 uur op school bent? Dit in verband met de
aankomst van de Sint en zijn Pieten. Na de aankomst gaan alle kinderen met de
juffen en meester eerst naar hun klas, en dan gezamenlijk naar het dorpshuis.
De kinderen hoeven ’s ochtends geen eten en drinken mee te nemen, dit wordt
verzorgd op school. De schooltijden zijn verder hetzelfde als op een normale dag.
Let op: wel zelf lunch meegeven!
De Vreedzame School
Blok 2 van De Vreedzame School is afgerond. In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf
op’ hebben de kinderen geleerd:
- Om een conflict zelf goed op te lossen.
- Om win-win oplossingen te bedenken.
- Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
- Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
o Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig.
o Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
o Geel- stevig, je komt op voor jezelf.
- Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen
mening.
- Hoe om te gaan met kritiek.
Bij de werkplek naast de teamkamer hebben we het stappenplan ‘Praat het uit’
gehangen. We bieden de kinderen de gelegenheid om hier hun conflict in een
rustige omgeving uit te praten. Ze mogen dit doen in het laatste kwartier voor de
lunchpauze of voor het einde van de schooldag.
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In blok 3 stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan
over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de
kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed
luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen
wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat
het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je
bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen
stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar
dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van
verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan,
omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit
verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren
en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld
‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft
worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.
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Kerstvakantie zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari
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