
 

   

 

 

 

We zijn het schooljaar goed gestart! Heel fijn. Alle kinderen, alle teamleden zijn er.  

De eerste twee weken besteden de leerkrachten met de groep veel aandacht aan 

groepsvorming met behulp van de tips vanuit De Vreedzame School.  

 

 

Alle groepen van de school starten met de lessen uit blok 1 van 

De Vreedzame School. Tijdens dit blok staat het samen werken 

aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen 

geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen samen 

afspraken over hoe je met elkaar omgaat en 

over de inrichting en het ordelijk houden van de 

klas.  

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk 

kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets 

met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 

Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je 

een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo 

goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er 

bijvoorbeeld blij van.  

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is 

een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt 

er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.  

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en 

verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. 

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken 

iedere dag een Vreedzame Schoolles.  
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Met SkippyPepijn zetten we nu vervolgstappen op naar het eerste Kindcentrum in 

Pijnacker Noord. 

De BSO plannen voor kinderen van groep 1 tot ongeveer groep 4 gaan door. 

SkippyPepijN gaat gebruik maken van het lokaal naast groep 1 /2 A van juf Carla en 

juf Laura.  

Natuurlijk wordt het lokaal aangekleed als BSO lokaal van 

SkippyPepijn. De kinderen kunnen tijdens de BSO gebruik 

gaan maken van het speellokaal, het schoolplein en er 

zijn plannen om een stuk schooltuin te onderhouden 

alleen voor de BSO.  We houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 
 

 

Met de start van het schooljaar handig om even weer wat afspraken op een rijtje te 

zetten.  

 

Tussendoortje: 

In de ochtend wordt er in alle groepen iets gegeten en 

gedronken. 

De kinderen nemen iets te drinken en fruit of groente mee. 

Tijdens het tussendoortje wordt er in alle groepen voorgelezen 

door de juf of meester. 

 

Lunch 

De kinderen eten samen met hun juf of meester.  

Voordat we met eten beginnen vragen we aan alle kinderen om 

even stil te zijn zodat diegenen die dat willen even kunnen 

bidden. In de kleutergroepen wordt het gebedje  samen met de 

juf gedaan.  

De eerste 10 minuten wordt er in alle groepen stil gegeten. Na die tijd mogen de 

kinderen gezellig met elkaar kletsen. 

De kinderen nemen GEEN SNOEP mee naar school en liefst ook geen koekjes.  

 

Trakteren 

Gelukkig mogen de kinderen weer trakteren.  

We willen graag dat u kiest voor een gezonde traktatie. Wilt u de 

traktatie klein en niet te calorierijk maken zodat we deze 

verantwoorde traktatie ook op school kunnen opeten. 

 

We kiezen ervoor om sommige traktaties mee naar huis te geven, 

zodat u zelf kunt beslissen of u de traktatie geschikt vindt voor uw 

kind. 

Tips voor leuke gezonde traktaties vindt u bijvoorbeeld op de site 

van juf Maaike. 

https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/ 

Eten en drinken op school 

In de toekomst… 

Samen met SkippyPepijn op weg naar een kindcentrum 
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Vanaf groep 5 willen we graag dat kinderen zich 

opfrissen na het gymmen.  

Een hele groep kinderen in een lokaal na het 

gymmen ruikt enorm naar zweet en dat is niet fijn. 

Douchen kan prima bij de gymzaal en dat mag 

ook.  

Opfrissen betekent: 

Douchen of met een washandjes in ieder geval je gezicht en oksels wassen.  

Kinderen mogen een deodorant ROLLER gebruiken na het opfrissen. Spuitdeodorant 

is vanwege de veiligheid niet toegestaan. 

Natuurlijk bespreken we alles ook met de kinderen 

 
 

 

De informatie avond op 16 september kan, in verband met de RIVM richtlijnen, 

helaas niet doorgaan. U ontvangt op vrijdag 10 september van de leerkracht in het 

weekbericht de  informatie over de groep. U leest dan wat u kunt verwachten  dit 

schooljaar. Heeft u een vraag? 

Stelt u die dan via Ouderportaal of u kunt tijdens de startgesprekken uw vraag 

stellen. 
 

 

Samen met School op Seef organiseren we 

ook dit school weer de Schoolbrengweek. 

Doet u ook mee van maandag 13 tot en met 

vrijdag 17 september???  

 

Lopen en fietsen naar school is goed voor de 

verkeersveiligheid rond school. Leerlingen 

doen ook belangrijke verkeerservaring op om 

straks veilig en zelfstandig aan het verkeer te 

kunnen deelnemen. Natuurlijk is lopen en 

fietsen ook beter voor het milieu en de 

gezondheid. Bewegen is niet alleen goed 

voor het lichaam, maar ook voor de 

hersenen. Daarnaast is lopen en fietsen naar 

school ook leuk, onderweg is er tijd om 

verhalen te delen. 

Kom dus ook lopend of op de fiets naar 

school! 

Informatieavond 16 september vervalt 

In de toekomst… 

Gymmen en hygiëne 

In de toekomst… 

Schoolbrengweek doet u ook mee! 



2021-2022 Ouderkrant aflevering 1 

 
Schoolkinderen fietsen te weinig  

Regelmatig is het in het nieuws. Schoolkinderen fietsen te weinig en doen daardoor 

te weinig verkeerservaring op. Door vaker op de fiets naar school te gaan, doen 

kinderen deze belangrijke ervaring wel op. Zo helpt u hen zich te ontwikkelen tot 

veilige en zelfstandige verkeersdeelnemers. Soms zijn er praktische redenen 

waardoor dagelijks naar school fietsen niet mogelijk is. Maar misschien is het wel 

mogelijk één of meerdere vaste dagen te kiezen waarop het wel kan. Begin 

bijvoorbeeld tijdens deze SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek! 

 

Gedragsverandering 

Dingen die we doen, doen we vaak uit gewoonte. Met de Schoolbrengweek laat u 

ouders nadenken over hun keuze in mobiliteit. Door hen op te roepen om lopend of 

op de fiets te komen, ervaren ouders vaak dat dit eigenlijk een heel goed alternatief 

is. Natuurlijk spelen factoren als de reisafstand, het door moeten naar werk, de 

beleving van verkeersveiligheid of het weer, een rol bij de vervoerskeuze. Maar wist u 

dat: 

 

✓ 90% van alle leerlingen binnen een straal van 1 kilometer van de school 

woont. 

✓ Slechts 10% van alle autoritten een woon-werk rit is. 

✓ Ouders aangeven dat zij veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke 

onderwerpen vinden. Echter schiet het bewust en actief bezig zijn met hun 

kind in het verkeer er regelmatig bij in. Kinderen lopen daardoor ervaring mis. 

✓ Zowel kinderen als ouders die lopend of op de fiets naar school komen dit als 

gezellig en sociaal ervaren. 

 

Fietslessen  

In die week van 13 tot 17 september hebben een aantal groepen hun eerste fietsles 

van dit jaar. Een extra stimulans om op de fiets te komen. Vindt u het leuk om hierbij 

te helpen, dan horen wij dat graag. 

 

Schoolbrengmonitor  

Ook wordt in de groepen de Schoolbrengmonitor gebruikt. Een digitale toepassing 

waarmee de leerkrachten in de klas inzichtelijk kunnen maken hoeveel leerlingen 

mede door de Schoolbrengweek extra lopend of met de fiets naar school komen. 

De school uit de regio die dit massaal doet, kan een mooie prijs winnen!  
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Thuis weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld van kinderen 

(tot 18 jaar) waar thuis tijdelijk of langdurig weinig geld is, zodat ook zij mee kunnen 

doen. Wanneer er schulden zijn, een gezin moet rondkomen van een uitkering of u 

als gevolg van de Coronacrisis geldzorgen heeft: het Jeugdfonds Sport en Cultuur 

kan helpen!  

Wilt u gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Dit kan door een 

aanvraag in te dienen met behulp van een intermediair.  

Bij ons op school kunt u hiervoor contact opnemen met: 

meester Jeroen via jkat@josephschoolpijnacker.nl  

 

Meester Jeroen vult, samen met u, enkele gegevens in. Wanneer de aanvraag 

wordt goedgekeurd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan uw zoon of dochter 

direct gaan sporten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt dan de contributie of 

het lesgeld aan de vereniging of cultuuraanbieder.  

Wilt u meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Kijk op de website 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland . 

 

 

 
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur  

In de toekomst… 
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Van buiten de school 

In de toekomst… 
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