11 oktober 2018

Schoolnieuws

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

Nieuwsbrief
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Informatie die groepspecifiek is ontvangt u via de leerkracht.
Veel leesplezier!
Schoolontwikkeling
Op 13 september hebben we een inspirerende studiedag met alle Arcade scholen gehad met als uitgangspunt het
nieuw te vormen strategisch beleid voor de komende jaren. In het team is hier verder over gesproken en dinsdag 16
oktober gaan ook alle MR-en van de scholengroep hierover samen in gesprek. Bij het maken van strategisch beleid
wordt er naar verschillende aspecten gekeken zoals maatschappelijke ontwikkelingen, schoolcultuur, organisatie,
communicatie etc.
We zijn begonnen met het invoeren van een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen: De
Vreedzame School.

Hierboven ziet u de onderdelen die tijdens de lessen "De Vreedzame School" aan de orde komen.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch
burgerschap. 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. De kinderen leren tijdens de
lessen dezelfde taal te spreken en leren op dezelfde manieren conflicten oplossen.
Een conflict mag en als je goed met een conflict omgaat, hoeft het immers geen ruzie te worden. In een Vreedzame
School voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Zij staan open voor de
verschillen tussen mensen. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van
de gemeenschap. Daartoe beschouwen wij de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken
van de gemeenschap die de klas en de school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te
hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en
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betrokken. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een theoretisch onderbouwde en bewezen
lessenserie. De Vreedzame School gaat echter verder en werkt door in alle lagen van de school.
Op een Vreedzame School leren de kinderen:
op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
constructief conflicten op te lossen
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
open te staan voor verschillen tussen mensen
Op onze school streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:
leerkrachten prettig werken
kinderen zich veilig voelen
kinderen zich gehoord en gezien voelen
iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander
iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
de eigen kracht van kinderen benut wordt
In de bovenbouwgroep zijn we gestart met een interventietraject omdat we van mening zijn dat het van belang is
dat er eerst 'herstel' plaatsvindt in deze groep voordat een nieuwe methode verandering van pedagogisch klimaat
teweeg kan brengen. Hierover hebben we contact met mevr. Kooi van De IJsselgroep. Zij gaat een interventie doen
die bestaat uit verschillende stappen.
Voor de ouders/verzorgers van groep 7/8 is er een ouderavond op woensdag 31 oktober om 19.30 uur waarin
mevrouw Kooi dit traject verder toelicht en het plan van aanpak hiervoor presenteert.

De informatieavond over De Vreedzame School is op donderdagavond 1 november om 20.00 uur.
Daaraan voorafgaand is de Zakelijke Ouderavond, deze start om 19.00 uur.
In de onderbouw hebben we een goed traject opgestart dat “Mooi, weer spelen!” heet.
Bij “Mooi, weer spelen!” gaat het er om dat we kinderen spelenderwijs laten leren. Tijdens deze cursus leren we hoe
we het onderwijs in de onderbouw aantrekkelijker kunnen maken en ambitieus kunnen vormgeven. Met elkaar
maken we afspraken hoe een veelzijdige leeromgeving er volgens ons uit moet zien en hoe we er voor zorgen dat
alle kinderen aan hun trekken komen.
Oversteken
Omwille van de veiligheid van onze kinderen vragen we u om aan de binnenkant van het hek op de kinderen te
wachten. Het fietspad blijft dan vrij en overzichtelijk. Ook is het de bedoeling dat de kinderen oversteken met een
leerkracht, wilt u als ouder daar ook op letten?!
We vragen u met klem om bovenstaande toe te passen, we zullen u hier ook aan helpen herinneren bij het ophalen
van de kinderen.
Wanneer uw zoon of dochter nog geen geel veiligheidshesje heeft dan horen we dat graag. De afspraak is dat
kinderen hun hesje dragen op de fiets!
Luizen
Na iedere vakantie komen de kriebelmoeders op school om de kinderen te controleren op de aanwezigheid van
neten en/of luizen. Daarnaast is het belangrijk dat u thuis uw kind regelmatig, en zeker aan het einde van een
vakantie, controleert met een luizenkam/netenkam. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen luisvrij op
school komen en dat uitbraken voorkomen worden.
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Voor de kriebelmoeders is het erg fijn wanneer ze makkelijk kunnen kriebelen en daarom aan u de vraag om met de
haardracht van de kinderen hiermee rekening te houden. Alvast bedankt!
Oud Papier
Hieronder een bericht vanuit de OR.
Beste ouders,
Vanuit de Oud Papier commissie nog even het Oud Papier op een rijtje.
Het Oud Papier is voor onze school heel belangrijk. Van deze opbrengsten kunnen we voor onze kinderen leuke
activiteiten organiseren en zorgen voor de ‘extraatjes’.
We gaan er dan ook vanuit dat alle ouders hier hun steentje aan bijdragen. We halen sinds een aantal jaren het Oud
Papier met een vrachtwagen op. De avond is verdeeld in 2 delen, waarbij er dus ook 2 groepjes vrijwilligers zijn. Dit is
op, reeds verspreide rooster, te zien.
Nog even wat belangrijke zaken op een rijtje om een en ander goed te laten lopen:









Er is een rooster verspreid voor het halen van het Oud Papier.
Mocht je niet kunnen, ruil dan met iemand anders.
Buiten hangt achter in de kledingcontainer een tas, deze is gevuld met een veiligheidshesje en de
plattegrond van de routes.
De tas gaat mee naar het Oud Papier halen en wordt doorgegeven aan de tweede groep vrijwilligers.
Het veiligheidsvestje dragen is VERPLICHT. Als ouders / school verplichten we onze leerlingen /kinderen tot
het dragen van het vestje om veiligheidsredenen. Zullen we dit dan zelf ook doen?
De eerste groep start om 18.00 uur, de tweede groep om 19.30 uur. Beiden vanaf school.
Je weet nooit wat er aan oud papier langs de weg staat, dus enige uitloop is mogelijk.
De tweede groep vrijwilligers hangt de tas weer netjes terug op de plaats.

Mochten er vragen of problemen ontstaan, meld dit dan bij een lid van de Oud Papier Commissie (via Ouderraad).
Deze kan hier dan samen met jullie een oplossing voor vinden.
Hartelijke groet,
Monique Luchies
Schieten en Sjoelen
De uitnodiging voor deze gezellige avond heeft u inmiddels ontvangen maar we zijn nog op zoek naar 9 ouders die
die avond een uurtje willen helpen!!! Geef u op bij de OR, alvast bedankt.
Bag2school
Hieronder nog even de richtlijnen:
Wat mag er WEL in de zakken:
Schone kleding (zowel baby kinder als volwassen), schoenen (per
paar, aan elkaar genoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen,
handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en ceinturen.
Wat mag er NIET in de zakken:
Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen,
afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden,
snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.
Zakken AUB dichtgeknoopt inleveren.
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Aanwezigheid
Als directeur en locatiecoördinator 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
Eiber
PMS
Eiber
dinsdag
Kompas
Kompas
Eiber
OA
woensdag
Eiber
OA
donderdag
PMS
Kompas
OA
OA
oneven week
Gretha
Ilse
maandag
PMS
Kompas
PMS
Kompas
dinsdag
Eiber
OA
OA
OA
woensdag
Kompas
Eiber
donderdag
PMS
OA
PMS
OA
Ziekmelden/afmelden
Denkt u eraan om rechtstreeks naar de leerkracht te mailen of uw kind telefonisch af te melden?
AGENDA OKTOBER
15 t/m 19
15
19
22 t/m 26
31
31

deze week: kijkweek
juf Heleen komt op bezoek
Schieten en Sjoelen
herfstvakantie
kriebelcontrole
ouderavond ouders/verzorgers groep 7/8 over interventietraject 19.30 uur

AGENDA NOVEMBER
1
1
1
1
14
15
22

fietsenkeuring
zakelijke ouderavond van 19.00 uur tot 20.00 uur
ouderavond voor alle ouders over De Vreedzame School om 20.00 uur
juf Chantalle jarig
oud papier
Studiemiddag van De Vreedzame School; alle kinderen ’s middags vrij
Studiemiddag ‘Mooi, weer spelen!’ kinderen van groep 3 ’s middags vrij
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 8 november 2018

WE HEBBEN ERVOOR GEKOZEN DE OUDERKALENDER NIET MEER TE LATEN DRUKKEN. DE KALENDER KOMT IN EEN
PRINTBARE VERSIE OP DE WEBSITE EN OOK GAAN WE Z.S.M. WERKEN MET EEN APP.
De kalender voor de komende maanden staat op de huidige website.
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Bijlage 1

Soms heb je een vraag: Mijn kind en media
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op straat. Met media
bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om in de gaten te houden wat er
online allemaal gebeurt, wat geschikte websites en spelletjes zijn en hoelang kinderen per dag media mogen
gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips:







Praat met je kind over het gebruik van media
Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de oppas en opa’s
en oma’s
Praat met anderen over hoe zij het doen
Gebruik media samen
Praat met je kind over wat hij ziet
Geef het goede voorbeeld

Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over mediagebruik voor 0 tot 5 jarigen
en/of voor 6 tot 12 jarigen. Of bekijk het filmpje over beeldschermkinderen.
Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de ontwikkeling of
opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis inloopspreekuur op het consultatiebureau, op
maandag van 9.00 tot 9.30 uur en op donderdag van 13.00 tot 13.30 uur. Je kunt ons ook mailen:
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088-4430702.
Ingrid Nijburg
Jeugdverpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland

Bijlage 2

Goedendag,

Ik heb net gebeld en toen heb ik gevraagd of ik een stukje in de nieuwsbrief mocht zetten over de audities van mijn
nieuwe wedstrijdteam.
Bij deze het stukje:

AUDITIE WEDSTRIJDTEAM HIPHOP
ZATERDAG 3 NOVEMBER, 10:00-12:00
GYMZAAL BALK&BRUG

Ben jij tussen de 9-13 jaar oud en wil je je danstalent ontwikkelen samen met anderen? Wil je meer uit jezelf
halen? Geef je op voor de audities voor het wedstrijdteam BOOMbation! Geef je op door te mailen
naarmariellevbaalen@gmail.com
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De training is elke zaterdag 10:00-12:00, in gymzaal Balk&Brug (Molenweg 20a). De lessen zijn onder leiding van
Mariëlle van Baalen, docent hiphop, streetdance, dreumesdans en kleutergym. Kracht, conditie en techniek
komen allemaal aan bod. Mail of bel gerust voor vragen. Zie ik je bij de audities?

Alvast bedankt!!

Met vriendelijke groet,
Mariëlle van Baalen
06 36 09 36 30
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