Agenda:
november 2018
Ma

5

Groep 6: ICE games (zie info DIGIduif)
Overleg OR

Di

6

Daltonatelier onder- en bovenbouw
Margriet afwezig tot vrijdag 9 november i.v.m. studiereis voor
alle directies van Ronduit
Overleg MR

Wo

7

Groep 8: ICE games (zie info DIGIduif)

Do

8

Studiemiddag, leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij

Wo

14

Juf Marianne en Linda zijn afwezig i.v.m. nascholing.
Groep 1-2a: juf Linda (van Wonderen)
Groep 1-2bL juf Ivonne

Do

15

juf Daniela en Margriet naar Dalton Regio dag
Groep 8: juf Joke staat voor de klas
SOVON avond voor groep 7 en 8; uitnodiging volgt via DIGIduif

Vr

16

Start week van de Mediawijsheid
13.00-14.00 uur Wisselbekergesprek met ouders

Ma

19

Groep 8: juf Daniela i.p.v. juf Joke

Di

20

Overleg GMR

Wo

21

Groep 5 Juf Jolanda i.p.v juf Lideke
Surprise avond

Do

22

Groep 5 t/m 8: voorstelling in de Vest:
‘Het mysterie van Alkmaar’
(zie info DIGIduif of je klas met de auto of fiets gaat)

Vr

23

Groep 5: juf Lideke i.p.v. juf Jolanda

Ma

26

Groep 8: juf Daniela i.p.v. juf Joke

Di

27

Inloopochtend van 8.30-8.45 uur kunt u komen kijken in de klas
van uw zoon of dochter.

Wo

28

Peuterspeelochtend de Cilinder 10.30-12.00 uur

Vr

30

Groep 4, 5 en 7: ICE games (zie info DIGIduif)

Peuterspeelochtend
Rectificatie: de Peuterspeelochtend van oktober was op woensdag 17 oktober. En niet op woensdag
31 oktober zoals in vorige nieuwsbrief stond vermeld.

Studiereis directies Ronduit scholen
Van 6 tot 9 november gaan alle directies van Ronduit op studiereis naar Leuven (België). Tijdens deze
studiereis wordt het Belgisch onderwijssysteem bekeken, scholen bezocht (ook het bijzonder
onderwijs), en zal er geleerd worden van interessante gastsprekers.
Tijdens deze reis zullen de directies samen veel delen, leren en samen zijn, zodat zij dit weer kunnen
meenemen naar hun eigen school toe.

De Vreedzame school

Op Liereland werken we met De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een
positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en betrokken burgers. Via de maandinfo willen we u
regelmatig op de hoogte houden van wat we de afgelopen tijd hebben gedaan in de lessen van De
Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is
zo opgebouwd dat in alle groepen 6 dezelfde thema’s/blokken aan bod komen. Meteen aan het begin
van het schooljaar starten we met de lessen van blok 1. De lessen van blok 1 worden dagelijks
gegeven. Als blok 1 is afgerond worden de lessen van De Vreedzame School wekelijks gegeven.
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok

1
2
3
4
5
6

We
We
We
We
We
We

horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
hebben oor voor elkaar (over communicatie)
hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen
voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is.
Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn
voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop
voorbereiden. De school, als een mini-maatschappij, biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige
sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om
op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de
groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook
voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School
dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.
Alle groepen hebben nu blok 1 en blok 2 afgerond en zijn bezig met blok 3
Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming en omgaan met elkaar), tijdens dit blok staat het
samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels
maken leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over het ordelijk
houden van de klas. Ze leren over “opstekers” (positieve opmerkingen) en “afbrekers” (negatieve
opmerkingen).
Blok 2: We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten), 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 o.a. gericht
op het verschil tussen ruzie en conflict. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op
conflicten. 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.
De volgende keer zullen we u meer vertellen over blok 3 en 4.

Goede doelenactie

In de week na de herfstvakantie verzamelen we ieder jaar lege statiegeldflessen, waarvan de
opbrengst is bestemd voor een goed doel. Ook dit jaar houden we van 29 oktober tot en met
2 november a.s. de actie om geld in te zamelen. Dus laat uw kinderen in de herfstvakantie zoveel
mogelijk flessen verzamelen langs de deuren en lever uw eigen flessen in. Iedere ochtend in de
actieweek kunnen de flessen worden ingeleverd in de klas. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u
hier meer over.

Jumbo Spaaractie

Tot 20 november kan er nog gespaard worden bij de Jumbo voor school. Bij elke besteding van
€10, ontvangt u een schoolpunt. Op dit moment hebben we 799 punten. Nog niet alle punten zijn
ingevoerd en we hebben ook nog een maand te gaan! We hopen dat u nog even met ons doorspaart.
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze
spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen.

