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     10 mei 2019 

Nieuws uit de school! 

DENKT U ERAAN EEN WIJZIGING IN UW MAILADRES OF ANDERE GEGEVENS AAN ONS DOOR TE GEVEN? 

ZIEK MELDEN VAN LEERLINGEN GRAAG BIJ DE LEERKRACHT (directiemail wordt niet altijd voor schooltijd gelezen) 

Nieuws 

Naast het maandelijkse ‘Nieuws uit de school’ ontvangt u wekelijks ‘Nieuws uit de klas’ van de groep van uw 

kind(eren). 

Veel leesplezier! 

 

Schoolontwikkeling 

De Vreedzame School 

We hebben onlangs weer een teamtraining gehad over De Vreedzame School. Deze training hadden we met de 

collega’s van ods Prinses Margriet. We hebben teruggeblikt op blok 3 “Wij hebben oor voor elkaar” en ons verdiept 

in blok 4 “We hebben hart voor elkaar”. In de bijlage vindt u meer informatie.  

Wilt u meer weten over De Vreedzame School, neem dan gerust een kijkje op www.vreedzaam.net 

Team(buildings)dag 

Onze teamdag die we in het kader van de schoolontwikkeling hebben gepland is op woensdag 15 mei. Deze dag 

neemt teamtrainer Leo Hans ons mee in de Wereld van Verschil en die middag zullen we de opgedane kennis in de 

praktijk toepassen. 

Let op: deze datum stond niet in de kalender maar de kinderen zijn dus vrij op woensdag 15 mei!! 

Voortgang Plan van Aanpak 

De afsluitende ouderavond over ons Plan van Aanpak is op donderdagavond 27 juni. Nadere informatie volgt t.z.t.  

Op deze avond hoort u welke stappen er gezet zijn en hoe we ermee verder gaan werken.  

Als team zijn we bezig met het opstellen van een communicatieplan en een gedragsprotocol, hierover is ook met de 

MR gesproken. Meer informatie ontvangt u t.z.t. van de MR (‘Nieuws uit de MR’). 

Continurooster 

In de week van 20 mei ontvangt u de enquête voor het continurooster. De vorige enquête was een peiling en deze 

enquête zal gaan over de eventuele invoering.  

Schoolplan 

Ons schoolplan voor de periode 2019-2023 krijgt steeds meer vorm. Op 25 april hebben we een bijeenkomst gehad 

met alle MR-en van onze scholengroep. Het schoolplan voor de komende 4 jaren schrijven we voor de hele 

scholengroep en het Strategisch Beleidsplan van Arcade, ontwikkeld a.d.h.v. input van teams en MR-en, is hierin 

leidend.  

We hebben deze avond vooral stilgestaan bij de doelstellingen voor de komende 4 schooljaren in relatie tot de 

schoolspecifieke doelen voor het komende jaar per school. De zogenoemde schooljaarplannen zijn dus een 
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schoolspecifieke afgeleide van het schoolplan van de scholengroep.  

In een volgende ‘Nieuws uit de MR’ zal hierover meer informatie komen.  

Tevredenheidsonderzoeken 

Enige tijd geleden zijn er binnen heel Arcade tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders, werknemers en 

kinderen. Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen deze in te vullen.  

Binnenkort worden de uitkomsten met de MR besproken en dan hoort u hier meer over. 

Cito-toetsen 

Vanaf 21 mei zullen we in de groepen 3 t/m 7 starten met de Cito-toetsen. Cito-toetsen worden ieder jaar 

afgenomen in januari en juni en zijn voor ons een belangrijk hulpmiddel om de ontwikkeling van de kinderen te 

volgen en ons onderwijsaanbod af te kunnen stemmen. 

We verdelen de toetsen over een periode van ongeveer 3 weken en vragen u hier rekening mee te houden zodat de 

kinderen een beetje uitgerust zijn. 

Op het laatste rapport van dit schooljaar informeren wij u over de behaalde resultaten. 

Kriebelcontrole 

Afgelopen woensdag is er weer gekriebeld en daarbij zijn bij enkele kinderen neten ontdekt. Wilt u uw kinderen met 

regelmaat controleren en het ook melden op school als uw kind neten of luizen heeft? Alleen dan kunnen we 

uitbraken voorkomen! In de bijlage meer informatie over hoofdluis en neten. 

Schoolreizen 

Het duurt niet lang meer voor de kinderen van groep 7/8 op schoolkamp gaan! De kinderen en ouders van deze 

groep hebben de informatie daarover al ontvangen van meester Tom en juf Sandra. Groep 4/5/6 gaat op dinsdag 2 

juli op schoolreis en groep 1/2/3 op donderdag 4 juli; dat is anders dan in de kalender vermeld staat. Groep 1/2/3 

krijgt hierover ook bericht van juf Marijke, juf Heleen en juf Simone. 

Aanwezigheid 

Als directie van meerdere scholen hebben we een aanwezigheidsrooster gemaakt. Echter, in de praktijk blijkt dat 

hier regelmatig wijzigingen in optreden in verband met afspraken e.d. Toch hieronder het schema met daarbij de 

opmerking dat u altijd een mail kunt sturen mochten we niet aanwezig zijn. De leerkracht van uw kind is uw eerste 

aanspreekpunt. 

 

even week Gretha Ilse 

maandag PMS 
OA 

OA 
Eiber 

dinsdag  Kompas 
Eiber 

Kompas 
PMS 

woensdag PMS OA 

donderdag Kompas 
Kompas 

Eiber  
Eiber 

oneven week Gretha Ilse 

maandag OA 
PMS 

Eiber 
Eiber 

dinsdag Eiber 
Eiber 

OA 
PMS 

woensdag Kompas Eiber 

donderdag Kompas 
PMS 

Kompas 
OA 
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AGENDA MEI 

12:                  Moederdag 

14 t/m 17:     Avond4daagse 

15:                  team(buildings)dag; alle kinderen vrij 

21:                  start Cito toetsen groep 3 t/m 7 

27-29:            schoolkamp groep 7/8 

30:                  start junivakantie 

AGENDA JUNI 

11:                   weer naar school 

12:                   oud papier 

13:                   schoolfoto’s 

16:                   Vaderdag 

27:                   afsluitende ouderavond voortgang Plan van Aanpak 

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 13 juni 2019  

Bijlage hoofdluis en neten; informatie van het RIVM 

Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. Dan 
worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u hoofdluis 
ontdekt. De beste aanpak is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een fijntandige kam.  

Controleren 

Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn 
zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes 
van de hoofdluis (neten). 

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of een van uw gezinsleden 
hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij 
kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis. 

Behandelen 

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen 
voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. 
Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 

Hoe kunt u kammen? 

• Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat makkelijker als u 
crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar. 

• Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een fijntandige kam (zoals een 
luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. 
Zorg dat u elke haarpluk doorkamt. 

• Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop weg. 

• Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar azijn op zit. Dan laten 
de neten makkelijker los. 

• Spoel de crèmespoeling uit het haar. 

• Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het belangrijk dat u twee weken lang 
elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden 
steeds vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. 
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Nieuwsbrief 4 De Vreedzame School 

 Blok 4: We hebben hart voor elkaar 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Dit blok gaat over gevoelens. 

Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  

belang voor een positief klimaat in de klas en in de 

school. 

De Vreedzame School streeft naar een klimaat 

waarin iedereen zich prettig voelt en waarin 

kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze 

met respect omgaan met elkaar. Dat gaat 

gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun 

gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van 

anderen  te verplaatsen.  

Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten 

positief op te lossen.  

Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van 

belang dat de kinderen zich veilig voelen in de 

groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de 

veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde 

sfeer.  

We hebben het over gevoelens als boos en  

verdriet. We  bespreken wat het betekent als 

iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren 

herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun 

boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is 

om een conflict te kunnen oplossen.  

Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, tevreden 

zijn, over opkomen voor elkaar.  

De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en 

waar je blij van wordt.   

Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een  

les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo 

veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na 

afloop staan de kinderen stil bij de vraag of 

iedereen een leuke les heeft gehad en  worden zo 

mogelijk afspraken voor een volgende keer 

gemaakt. 

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. 

Op school wordt het  steeds “gewoner” om over 

gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog 

onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee 

dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar 

gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om 

zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.  

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u 

kijken op www.devreedzameschool.nl  

Wij  starten met de lessen uit: 

Blok 4: We hebben hart voor elkaar: 

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan. 

De lessen zijn gericht op: 

- Het besef dat iedereen gevoelens heeft. 

- Het herkennen en benoemen van gevoelens 

- Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens 

kunnen oproepen 

- Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen 

zich voelen.  

- Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;  het gaat 

erom  hoe je ermee omgaat.  

- Het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan 

vertoont. 

- Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over 

een oplossing. 

- Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat 

met je doet 

- Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet 

prettig voelt 

- Hoe je het voor elkaar kunt opnemen 

-       Hoe je het met elkaar leuk kan hebben 

-      Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk          

vindt 

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar” 

hebben de kinderen geleerd: 

 

- Dat het belangrijk is om  duidelijk te zeggen 

wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige  

conflicten 

- Goed naar elkaar te luisteren en  samen te 

vatten. Je laat dan zien of je de ander goed 

begrepen hebt 

- Dat mensen op verschillende  manieren 

naar dingen kijken. We noemen dit het 

hebben van  verschillende gezichtspunten. 

Dat komt omdat we verschillende 

ervaringen, verschillende gevoelens hebben 

en uit verschillende gezinnen komen.  

Verschillende gezichtspunten   kunnen soms 

conflicten veroorzaken.  

 

 

Tip voor thuis 

Geef uw kind eerst de 

gelegenheid om af te koelen 

voordat u een conflict gaat 

uitpraten. 

Bespreek wat je kan doen als je 

boos bent: 

 - gemeen terugdoen 

 - de ander z’n zin geven, je  

terugtrekken,  

 - weten wat je wilt,  rekening 

houden met wat jezelf wilt en 

wat de ander wilt. 

Stimuleer de laatste manier; dat 

heeft de grootste kans op een 

positieve oplossing 
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