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CARNAVAL-VIERING

SNEEUW

Op vrijdag 24 februari vieren we carnaval. Deze dag
mag iedereen verkleed komen.
De groepen 1 tot en met 5 hebben deze ochtend een
playbackshow en zijn al druk aan het oefenen. De
groepen 6 tot en met 8 gaan lekker sporten in de
gymzaal. Maar dat alles doen we natuurlijk pas ná de
polonaise door de hele school!

Op vrijdag 13 januari lag er behoorlijk wat sneeuw op
het schoolplein. Helaas werd de sneeuw al snel natte
drab. Toch hebben de kinderen heerlijk met de sneeuw
gespeeld. Drie leerlingen hebben geen sneeuwpop,
maar een sneeuwkonijn gemaakt.

Daarna kunnen we lekker uitrusten want dan is het
voorjaarsvakantie.
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CONFLICT OF RUZIE?
Blok 2 van de Vreedzame School-lessen ging over
conflicten. We hebben gesproken over het verschil
tussen een conflict en een ruzie. Conflicten horen bij
het leven. Overal waar samen wordt gewerkt of
mensen samen komen, komen conflicten voor. Een
conflict ontstaat tussen mensen met tegengestelde
belangen, wensen of verwachtingen. Wie aan
conflicten denkt, staat daar meestal negatief
tegenover. Dat hoeft niet. Op zich is een conflict
neutraal, niet positief en niet negatief. Het is gewoon
een verschil van mening of van belangen.
Wij leren de kinderen hoe ze zoveel mogelijk zelf,
zonder hulp van volwassenen, een conflict goed op
kunnen lossen. We leren ze te zoeken naar een winwin oplossing. Hiervoor hebben we een stappenplan
‘Los het op’ voor de kleuters, en ‘praat het uit’ voor
groep 3 tot en met 8. Want als je zelf je conflicten
kunt oplossen, dan wordt het leven een stuk
makkelijker. Als u mee wilt weten, vraag dit vooral
aan uw zoon/dochter.
De eerste stap is afkoelen, want als je boos bent kun
je niets oplossen. Dit hebben de kinderen goed
geleerd, ook in de Rots & Water lessen.
De tweede stap is ‘je gele pet opzetten’. Dat doen
we niet echt maar ‘net alsof’. Je zegt wat jij wilt en
luistert naar wat de ander wil.
De derde stap is een win-win oplossing te vinden.
De vierde en laatste stap is elkaar een hand geven en
de oplossing uitvoeren.
Een ruzie is een uit de hand gelopen conflict, waar
kinderen elkaar uitschelden of slaan/schoppen. Dit
gedrag vinden we ontoelaatbaar. In dit geval is de
hulp van de leerkracht nodig en zullen we reageren
op het ongewenste gedrag.

BEGRIJPEND LEZEN IN 7B
Burhan uit groep 7B heeft de les ‘begrijpend lezen’
verzorgd in zijn klas. Eerst instructie en daarna de
doe-tekst lezen en uitvoeren! Goed gedaan!

OPROEP LUIZENOUDERS
Op dit moment hebben wij drie ouders die onze
leerlingen controleren op het hebben van luizen/neten.
Dit is een tijdrovende klus en zij zouden erg geholpen
zijn met wat versterking. Zijn er ouders die samen met
deze ouders willen helpen? Dan kunt u zich opgeven bij
Ariane van de administratie a.koch@opo-r.nl of via
telefoon 0344-613857.

HANDVAARDIGHEID: VETBOLLEN MAKEN

VERZOEK
De kleutergroep heeft bij ongelukjes extra kleding
nodig, zoals broeken in maat 122 – 140 en
onderbroekjes. Ook kunnen ze plastic tasjes goed
gebruiken. Mocht u nog wat in de kast hebben liggen
dan zou u ons daar enorm mee helpen.

De kinderen van groep 4 hebben iets lekkers
gemaakt voor de vogeltjes. Dan hebben zij ook in de
winter iets lekkers te eten.
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AFWEZIGHEID/TE LAAT KOMEN/LEERPLICHT
In de Leerplichtwet staan duidelijke regels wat
betreft verzuim. Elke school is wettelijk verplicht
(vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden aan
de leerplichtambtenaar. Wij registreren al jaren al
het verzuim in ons leerlingvolgsysteem (ziek, afwezig
vanwege toegekend verlof, afwezigheid zonder dat
we op de hoogte zijn en te laat komen).
Na de voorjaarsvakantie zullen we periodiek hierop
controleren en de situaties waarin sprake is van
regelmatig, zorgwekkend of langdurig ziekteverzuim,
bespreken met ouders en indien nodig zal de leerling
en zijn/haar ouders worden uitgenodigd voor een
afspraak bij de schoolarts. Ook frequent te laat
komen zullen we op deze manier monitoren.

De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin
iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart
voor elkaar“ hebben, dat wil zeggen 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. In veel groepen maken leerlingen zichtbaar hoe
ze zich voelen bij bijvoorbeeld binnenkomst, door
middel van een emotie-meter (zie foto’s).

Vanaf april zal in heel Nederland de
verzuimregistratie van de scholen meteen inzichtelijk
worden voor de gemeenten. Bij deze nieuwsbrief
versturen wij per mail de brochure van de gemeente
Tiel.

VREEDZAME SCHOOL BLOK 4

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.

Op maandag 30 januari hebben we een studiedag
gehad over de Vreedzame School. In alle groepen
worden wekelijks Vreedzame Schoollessen gegeven.
Nu zijn we bezig met 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.
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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.
www.wissel-tiel.nl

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan
kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of
langskomen op school.

bijdragen aan de informatie. Zo is deze altijd actueel en
gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

LAATSTE OPROEP: VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

VERJAARDAGEN

Op dit moment is voor 70 % van de leerlingen de
vrijwillige ouderbijdrage betaald. Mocht u voor uw
zoon of dochter nog niet hebben betaald, dan
verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen.
Alle activiteiten gedurende het schooljaar kunnen we
niet bekostigen zonder uw bijdrage. Met 70% van de
betalingen kunnen we alle geplande activiteiten niet
door laten gaan vanwege gebrek aan geld. Zoals u
weet betaalt het Rijk alleen voor inzet personeel,
gebouw en materiaal, maar wordt niet voorzien in
kosten voor leuke activiteiten. Hiervoor vragen wij
ouders een bijdrage. Indien het percentage op 70%
blijft steken dan zullen we in overleg met de MR
besluiten welke keuzes we gaan maken om volgend
schooljaar de begroting wél sluitend te krijgen. Een
mogelijkheid zou kunnen zijn om een activiteit te
schrappen.
U kunt de ouderbijdrage van € 22,- per leerling
overmaken naar bankrekeningnummer NL 94 RABO
0126 0069 89 ten name van stichting Openbaar
Primair
Onderwijs-Rivierenland.
Alvast hartelijk bedankt!

Deze leerlingen zijn jarig in februari!

GGD INFORMATIE

1 februari Omar El Hadri (10 jaar)
5 februari Esmee van der Spoel (11 jaar)
6 februari Jelmer Willekes (13 jaar)
10 februari Bram Timmer (11jaar)
10 februari Axel Verkerk (12 jaar)
14 februari Valentijn Habibi (8 jaar)
15 februari Stacey van Tuil (9 jaar)
16 februari Max van Nuenen (12 jaar)
18 februari Reshum van Pouderoijen (12 jaar)
28 februari Lucas Steenis (13 jaar)
29 februari Ilona Walbeek (13 jaar)

VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2016-2017
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

27 febr. 2017 t/m 03 mrt. 2017
14 april 2017
17 april 2017
24 april t/m 05mei 2017
25 mei t/m 26 mei 2017
05 juni 2017
10 juli t/m 18 aug. 2017

ADMINISTRATIE
Goede informatie over opvoeden en opgroeien is
belangrijk om de eigen kracht van ouders en opvoeders
te versterken. Uit onderzoek blijkt dat ouders en
opvoeders
veel
belang
hechten
aan
de
betrouwbaarheid van de informatie die ze vinden op
internet. Maar waar vind je nu die betrouwbare
informatie? Er is online zoveel te vinden….
Die informatie vind je nu op onze website bij Jeugd &
Opvoeden!

Heeft u vragen, wijzigingen of wilt u uw kind ziek
melden, neemt u dan contact op met Wendy van Saane
of Ariane Koch van de administratie. Telefoon: 0344613857 Email: wissel@opo-r.nl

Kwaliteitskeurmerk
De informatie bij Jeugd & Opvoeden op onze website
heeft een kwaliteitskeurmerk. Dit geeft aan dat de
informatie
betrouwbaar
en
toegankelijk
is.
Professionals uit de praktijk – en ook ouders – leveren
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