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St and van zaken 
rond Corona

Op maandag 10 januari zijn de 
deuren van de school na 3 
weken kerstvakantie - gelukkig 
- weer open gegaan. We 
konden nog niet alle kinderen 
ontvangen: enkele leerlingen 
zaten op dat moment in 
thuisquarantaine vanwege 
een besmetting in het gezin. 
Op dit moment is dat nog 
steeds de stand van zaken. Er 
zijn géén leerlingen (tot nu 
toe) die besmet zijn, er zitten 
wel steeds leerlingen thuis in 
quarantaine vanwege een 
besmetting in het gezin.
Het blijft voor de leerkrachten 
dus wel 'aanpoten' om 
onderwijs voor deze 
leerlingen te verzorgen naast 
het onderwijs in de klas. 
Vooralsnog zie ik in de 
komende periode weinig 
versoepelingen aankomen, en 
zullen we blijven werken zoals 
we nu doen.

Toet sweken

Komende weken vinden in de 
groepen 3 t/m 8 weer de 
halfjaarlijkse (Cito)toetsen 
plaats. Deze onafhankelijke 
toetsen geven ons een goed 
inzicht in de groei die uw kind 
gemaakt heeft het afgelopen 
half jaar.

De resultaten  nemen wij mee 
in het tweede rapport en 
worden besproken in een 
gesprek met u en uw kind.

BABY GEBOREN!

AGENDA

agna. 
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   dinsdag 8 feb   MR-vergadering 19.45 uur

   woensdag 9 feb    Studiedag, kinderen hele dag vrij

   donderdag 17 feb Tweede rapport mee

   vrijdag 18 feb  Carnaval op school

   19 t/m 27 feb   Voorjaarsvakantie

   dinsdag 1 mrt   Vergadering oudercommissie

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Juf Emmelou is op 12 januari 
bevallen van een kerngezonde 
zoon: Clasie.
Van harte gefeliciteerd ! Wij 
wensen juf Emmelou en haar 
gezin heel veel liefde, 
gezondheid en geluk toe met z'n 
vijven.



Vorige week hebben 14 leerlingen uit groep 6,7 en 8 hun diploma 
voor leerlingmediator ontvangen.

Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen een stem 
hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve 
manier met elkaar omgaan. Leerlingmediatoren worden ingezet 
om andere kinderen te helpen een conflict op te lossen. Zo leren 
we onze leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 
het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.

Iedere dag zijn er 2 mediatoren die 'dienst ' hebben. Gedurende 
de dag kunnen zij kinderen ondersteunen bij het oplossen van 
een conflict.  In december hebben deze leerlingen een training 
gevolgd waarin ze geleerd hebben het stappenplan mediatie toe 
te passen. Inmiddels hebben de eerste mediatiegesprekken al 
plaatsgevonden. Wij zijn super trots op deze kanjers!

VREEDZAME SCHOOL LEERLINGMEDIATOREN

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Inmiddels zijn we gestart met 
de lessen van blok 3 van de 
Vreedzame School. In dit blok 
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 (of over 
elkaar).
De kinderen leren wat goed en 
slecht luisteren is. In tweetallen 
oefenen de kinderen om naar 
elkaar te luisteren.
Goed luisteren kan je zien aan 
oogcontact, knikken, actieve 
lichaamshouding en herhalen 
wat de ander zegt.
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.

Ook bespreken we met 
kinderen dat mensen op 
verschillende manieren naar 
dezelfde dingen kunnen kijken. 
We spreken dan over het 
hebben van verschillende 
gezichtspunten.
In de bovenbouw gaan de 
lessen nog specifiek over het 
verschil tussen communiceren 
via sociale media en 
face-to-face. -  Informatie en aanmeldformulier

Heilig Vormsel (alleen bestemd voor 

groep 8)
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