
2022-2023 Ouderkrant aflevering 6 

 

    

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Op school zijn we 2023 goed gestart. Alle kinderen en collega’s zijn goed terug van 

een welverdiende vakantie. Afgelopen weken hebben we helaas wel te maken 

gehad met wat ziekte  van collega’s maar dat hebben we kunnen opvangen. We 

merken dat dit echt lastiger wordt. We zijn nog steeds heel blij met de inzet van de 

collega’s die met pensioen gingen. Zonder hen hadden we dit deze week niet 

kunnen oplossen. 

Voor groep 8 is deze week ook een projectdag ingehuurd via Pool West. Deze dag 

werd begeleid door een bioloog die de leerlingen heeft meegenomen in 

duurzaamheid en wonen. Een alternatieve maar leerzame en creatieve invulling van 

een schooldag.  

Passend bij De Vreedzame School zijn we als team onderling bewust gestart met 

positieve feedback ook aan elkaar. We geven de leerlingen “opstekers” want we 

weten dat dit helpt om te “groeien” als mens . Maar dit helpt ook als je volwassen 

bent. Het team “groeit” daarvan. En als de teamleden 

zich gewaardeerd voelen dan is je werk leuker en zoals 

Loesje zegt: 

 Helpt u ook mee? 

En tot slot een fijne ontwikkeling voor onze MR. Er zijn 3 

ouders die afgelopen MR vergadering hebben 

meegeluisterd om te zien of zij zitting willen nemen in de 

MR. Wij zijn als schoolteam blij met deze belangstelling 

want meedenken van ouders is belangrijk om samen met 

ouders een fijne school voor de kinderen te zijn. 

Tot zover het bijpraten. Hartelijke groet, 

Mariëtte Neijenhuis 

Ouderkrant 
 

  januari  2023 

 

NR 

6 

Even bijpraten 
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 We zijn bezig met blok 4: We hebben hart voor elkaar. 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. 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. 

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. 

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. 

 

 

In de periode van 13 februari tot de meivakantie gaan de leerlingen van groep 3 

t/m 8 tutorlezen.  Wij organiseren dit 2 keer per week, op maandag en donderdag, 

25 minuten per keer.  

Het doel is om de leestechniek in tweetallen 

te oefenen, waarbij een lezer met een 

hoger AVI-niveau de lezer met een lager 

AVI-niveau begeleidt. We geven de 

leesontwikkeling van de jongere lezer 

hiermee een stevig impuls. Er wordt 

daarnaast geregeld een 'woordenrace' 

gehouden, waarbij leerlingen oefenen met 

het vlot lezen van losse woorden. Ook wordt 

er aandacht besteed aan het vergroten 

van de woordenschat.   

De oudere lezers krijgen instructie van hun leerkracht en hierdoor weten zij wat er 

van hen verwacht wordt. Dus; hoe help je, hoe motiveer je, hoeveel lees je zelf en 

hoeveel leest de ander, etc. Met het koppelen van een oudere leerling aan een 

jongere leerling is er ook een sociaal doel: de leerlingen leren elkaar kennen, werken 

samen, geven elkaar opstekers, etc. Goed voor een fijn schoolklimaat.  

Wij wensen alle leerlingen veel leesplezier!  

De Vreedzame School 

Tutorlezen 
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De afgelopen tijd hebben wij de bibliotheek op school stevig onder handen 

genomen. De boel is eens flink opgeruimd. (Te) oude boeken en kapotte boeken zijn 

weggegooid en alles staat weer netjes in de kasten. Ook was er budget om nieuwe 

boeken aan te schaffen. We hebben daarvan nieuwe informatie boeken uitgezocht 

voor ons documentatiecentrum.  
De kinderen zullen samen met hun groep de nieuwe boeken bekijken zodat ze 

weten welke boeken er in de bieb komen te staan. 

 

Nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek 

15 voordelen van voorlezen 
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Het is bijna voorjaarsvakantie. Misschien leuk om er eens op uit te gaan. Theater 

CulturA & Zo in Nootdorp heeft een speciale KinderTheaterWeek georganiseerd van 

19 tot en met 26 februari.  

In die week zijn er vijf voorstellingen in de theaterzaal (174) stoelen. Voor elke 

leeftijdscategorie is er iets te beleven. CulturA & Zo biedt een gratis kaartje aan als 

een volwassene twee kinderen meeneemt (drie halen, twee betalen).  

Theater CulturA & Zo organiseert deze KinderTheaterWeek om kinderen de kans te 

geven eens laagdrempelig kennis te laten maken met theater. De zaal is klein, niet 

zo massaal, het licht wordt gedempt, maar het is niet helemaal donker. En niet 

onbelangrijk, de kaartjes zijn niet zo duur als de grote shows in de grotere theaters. 

Een ideale manier om eens samen te ontdekken hoe leuk theater kan zijn.  

Meer informatie: www.culturaenzo.nl/agenda 

 

KinderTheaterWeek  in de voorjaarsvakantie 

http://www.culturaenzo.nl/agenda

