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ALGEMEEN
NIEUW RAPPORT
De Werkgroep rapporten heeft, in samenspraak met een groep willekeurig geselecteerde ouders,
een rapport met een nieuw karakter opgesteld voor onze school en aangepast aan de huidige tijd en
digitale mogelijkheden. Wij gebruiken ParnasSys voor ons leerlingvolgsysteem en vandaaruit worden
de rapporten gegenereerd voor de groepen 3 t/m 8..
Wij bedanken de Werkgroep voor al hun werk in deze en vertrouwen erop dat u net zo enthousiast
bent over het rapport als wij.
CORONA UPDATE
Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is
gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar
het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
Leerlingen groep 6 t/m 8 dragen mondkapjes in de gang, net als het team.
Voor hen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen. Als de test positief is gaat
de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat.
Ben je positief getest dan ga je in isolatie totdat je 24 uur klachtenvrij bent.
Kinderen t/m 12 jaar die een positief getest gezinslid hebben maar zelf negatief testen èn
klachtenvrij zijn mogen naar school komen.
RUIMTEPROJECT
Het ruimtevaartproject waar de groepen 3 t/m 8 nu mee bezig zijn is een groot succes. De beleving
van de leerlingen is enorm en de raketten, planeten en sterren hangen door de hele school.
Vorige week hebben de leerlingen kennis kunnen maken met een planetarium, hier op school
opgesteld, en daar veel informatie over gekregen.
Deze week bezoeken groepen museum en sterrenwacht Sonnenborgh. Wij willen de ouders die de
leerlingen halen en brengen hartelijk bedanken!
KENNISMAKINGSBEZOEK
Woensdag 19 januari is de heer Anko van Hoepen, per 01 januari j.l. voorzitter van het College van
Bestuur SPO, bij ons op school geweest om kennis te maken met het team en de school. Hij is niet
alleen onder de indruk van het gebouw maar zeker ook van het team.
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STICHTING LEERGELD
De samenwerking met Stichting Leergeld heeft ertoe geleid dat een aantal
laptops zijn geschonken aan de school. De leerlingen zijn er superblij mee!
TYPELESSEN GROEP 7 EN 8
Binnen enkele weken gaan de typelessen op vrijdagmiddag na school van start
voor leerlingen van groep 7 en 8; er zijn nog 2 plekken beschikbaar.
In samenwerking met Brede Scholen organiseren wij deze gratis lessen van
een uur, gegeven door een specialist.
Met het oog op het voortgezet onderwijs heel handig om een goede
typevaardigheid te hebben.
DE VREEDZAME SCHOOL
Blok 4 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.
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.
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.
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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

“SPEEL MEE BUS” WEER OP SCHOOL
Vanaf vrijdag 18 februari zal een aantal vrijdagen de “speel mee bus” weer tussen de middag op
school zijn. De leerlingen kunnen zich met allerlei speelmaterialen vermaken tijdens de korte pauze.
BERICHT VAN MEESTER BERT
De eerste bijdrage van het nieuwe jaar
ben ik met rijmen hopelijk zo weer klaar...
Nee, ook nu weer geen stukje over het rondwarende omikron,
maar gewoon iets over van alles rond de aarde en de zon.
Het was een paar weken geleden,
dat er een auto naar school kwam gereden.
Men haalde van alles uit de kofferbak,
waarna vervolgens met speels gemak
een planetarium werd opgeblazen onder ons rieten dak.
Vrijwel alle kinderen hebben onder de sterrenhemel gestaan,
ook ondergetekende ontkwam er niet aan...
Het was prachtig om zo het heelal te zien
en nog leerzaam bovendien!
Uw kroost moet nu van alles weten
Van zonnestelsels, satellieten en kometen...
Dus zelf ook even goed opletten
als uw kind u de les leest over planeten en raketten....
Als de zogenaamde kers op de taart,
in deze tijd van heelal en ruimtevaart
ging men ook nog; wie had dat ooit gedacht,
op bezoek bij de Utrechtse sterrenwacht!
Een uitje, dat was voor de meesten lang geleden...
Mede mogelijk gemaakt door tal van ouders die heen en weer reden.
Dank aan u allen, geen afstand was voor u te ver
voor ons bent u ook een stralende ster!!!
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VERJAARDAGEN
02 februari Gabriel – groep 7

15 februari Davide – groep 1/2a

04 februari Norline – groep 5

18 februari Pyke – groep 1/2c

04 februari Jihane – groep 6/7

19 februari Eise – groep 4

04 februari Kees – groep 1/2b

19 februari Kenza – groep 3a

05 februari Elisa – groep 1/2b

21 februari Isra – groep 8

06 februari Lucia – groep 3b

24 februari Chiara – groep 8

08 februari Olivier – groep 1/2c

25 februari Willem – groep 4/5

08 februari Djannah - groep 1/2c
08 februari Tobias – groep 1/2a
10 februari Abdulsamet – groep 7
11 februari André – groep 6

26 februari Aster – groep 4
26 februari Emir – groep 6/7
26 februari Thomas – groep 6
28 februari Anas – groep 5

AGENDA voor februari
02 februari
18 februari
18 februari
23 februari
24 februari
24 februari
25 februari
28 februari t/m 4 maart
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Informatieochtend ouders van peuters
Speelmeebus op school
Laatste les Rots & Water
Leerlingenraad
Rapport 1 mee naar huis
Nieuwsbrief maart
Studiedag; leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

4

Nieuwsbrief nr. 6 – februari 2022
www.bsrietendak.nl

