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Zoals u weet is De Vreedzame School onze “onderlegger” om de 

sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen. 

U ontvangt vanuit de groepen 1 t/m 6 kletskaarten zodat u weet 

welk onderwerp aan bod komt in de groepen en u hierover met uw 

kind in gesprek kunt gaan. Van de leerlingen in groep 7 en 8 wordt 

verwacht dat zij u zelf bijpraten. 

Afgelopen woensdag hebben alle collega’s zich verder verdiept in 

De Vreedzame School. Dit onder leiding van Mia Versteegen, onze adviseur vanuit 

O81 (voorheen Onderwijs Advies)en onze interne stuurgroep.  

Een belangrijk onderwerp van de studieochtend was de klas en school als 

democratische oefenplaats  (burgerschapsvorming). 

Eén van de vormen die een school kan inzetten om de klas en school een 

oefenplaats voor democratie te laten zijn is de groepsvergadering en een 

leerlingenraad . De groepsvergadering en de leerlingenraad is een democratische 

vergadering waarin de kinderen gezamenlijk besluiten nemen over onderwerpen die 

hen aangaan en waarin zij een stem hebben. 

De groepsvergadering en leerlingenraad is dé plek waar de stem van de kinderen 

gewaarborgd is. Door een vaste structuur en werkwijze in alle groepen is de 

groepsvergadering het ‘democratisch hart’ van de school 

Deze studiedag hebben we ons verdiept in groepsvergaderingen en een 

leerlingenraad. We hebben met elkaar afgesproken dat er in elke groep 2 maal 

tijdens een blok lessen van De Vreedzame School een groepsvergadering wordt 

gehouden. 

Na de herfstvakantie zetten we de eerste stappen om te komen tot een 

leerlingenraad. Daar heb ik als directeur ook heel veel zin in. Ik ben nieuwsgierig 

welke onderwerpen dan aan bod gaan komen. 
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Aansluitend op onze studieochtend willen we ouders uitnodigen om, ook weer onder 

leiding van Mia Versteegen te praten over wat De Vreedzame School in school 

betekent en wat het in uw opvoeding kan betekenen. Hoe u er uw voordeel mee 

kunt doen bij bijvoorbeeld het oplossen van conflictjes met en tussen uw kinderen.  

De koffieochtend is aansluitend op het inloopmoment in de groepen gepland. 

Woensdag 21 september van 8.45 tot ongeveer 10.00 uur. U bent van harte 

uitgenodigd 

 

 

Tijdens deze bijzondere middag, als opening van het schooljaar, was het thema : 

De generatie van de toekomst. Gastspreker was Jan 

Terlouw.  

U kent hem vast van de mooie boeken die hij schreef. In 

één van deze boeken; ”Het hebzuchtgas” ontstaat het 

idee van een toekomststoel. De toekomststoel staat 

symbool voor de aandacht die we moeten hebben voor 

de generatie van de toekomst als we een besluit nemen in een vergadering over 

een belangrijk onderwerp. Zet er in de vergadering een stoel bij om te denken aan 

de generatie na ons. 

Twee kinderen van elke SKOP school hebben een stoel 

gemaakt. Alexander en Suus , nu in groep 8, hebben 

een stoel gemaakt voor onze school. Wij gaan deze 

stoel een plek geven als we een besluit nemen zodat 

we steeds nadenken wat belangrijk is voor de generatie 

na ons.  

Daarnaast heeft SKOP een stoel aangeboden aan de 

burgemeester. De burgemeester heeft beloofd deze 

stoel een plek te geven in de raadszaal zodat ook onze 

gemeentebestuurders steeds stilstaan bij de toekomstige generaties in Pijnacker 

Nootdorp. U leest hierover meer in de volgende Telstar. 

Het was een inspirerende middag. 

Wilt u alvast meer weten over de toekomststoel:  https://toekomststoel.nl/  

 

 

SKOP Studiemiddag 

Koffieochtend 21 september  

https://toekomststoel.nl/
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Maandag 12 september vertrekt groep 8 om 

10.15 uur op de fiets voor een paar heerlijke 

kampdagen. Als u het leuk vindt, kunt u ze 

komen uitzwaaien. De bestemming 

is jeugdcentrum De Notelaer. Het doel van 

kamp is elkaar nog beter leren kennen in een 

andere omgeving dan school.   

Woensdag laat in de middag kunnen de 

kinderen van groep 8 weer worden 

opgehaald. Lekker moe van drie intensieve 

dagen hebben zij donderdag 15 september 

een dagje vrij.   

Vrijdag 16 september sluiten zij deze superleuke 

kampweek af met een verrassingsuitje. Waarheen is nog niet bekend, maar het 

wordt vast geweldig!  

 

 

Ook dit jaar organiseren wij weer samen 

met School op Seef de Schoolbrengweek. 

Ouderbetrokkenheid 

Dit jaar is het thema van de 

Schoolbrengweek Ouderbetrokkenheid, 

want alleen door de betrokkenheid van 

ouders komen meer leerlingen lopend of 

fietsend naar school! 

Wij willen u uitnodigen om uw kind zo vaak 

mogelijk lopend of met de fiets naar 

school te brengen. Want dat heeft veel 

voordelen. 

Lichaamsbeweging is goed voor de 

gezondheid. Dat is geen nieuws. Maar er 

is meer. Uit onderzoek blijkt dat beweging 

ook het leervermogen van kinderen 

stimuleert. Door zelf actief aan het verkeer 

deel te nemen, kan uw kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. 

Schoolbrengweek12-16 september; doet u ook mee? 

Kamp groep 8 
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Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname. En dat is nodig. 

Want er komt een moment dat 

uw kind echt alleen op pad 

gaat. 

Hoe meer kinderen te voet of 

op de fiets naar school 

komen, des te veiliger wordt 

de schoolomgeving. En des te 

aantrekkelijker wordt het weer 

voor andere ouders om de 

auto ook eens te laten staan. 

Fietsoefeningen met uw kind 

Het is belangrijk het 

oversteken in moeilijke 

situaties te oefenen. Moeilijke 

situaties zijn drukke wegen, 

geparkeerde auto’s of 

bochten in de weg. Ook het 

herkennen van de 

verkeersborden en het juiste 

gedrag daarbij is belangrijke 

lesstof. Daarnaast kunt u met 

uw kind ook eenvoudige 

fietsoefeningen in het verkeer 

doen die de motoriek en het 

evenwichtsgevoel trainen. En 

om u daarbij op de goede 

weg te helpen geven we u 

graag enkele suggesties voor 

fietsoefeningen. 

Verdere tips: 

- Rechtuit fietsen, eerst met beide handen aan het stuur, later afwisselend 

alleen met de linker of met de rechterhand aan het stuur. 

- Grote en later kleine bochten fietsen. Met beide handen aan het stuur en 

later met alleen de linker of de rechterhand aan het stuur. In een bocht naar 

links de linkerhand uit laten steken en omgekeerd in een bocht naar rechts. 

- Samen fietsen in een rustige straat, waarbij u uw kind altijd voor laat fietsen en 

de afspraak maakt dat bij elke hoek gestopt wordt 

- Samen fietsen in een drukkere straat. Alleen naast elkaar fietsen in een rustige 

straat en afspraken maken over de afstand tot de stoeprand en de afstand 

tussen de twee fietsen. 
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Schoolbrengmonitor 

In de groepen wordt in de schoolbrengweek 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!  

Vriendelijke groet, 

Saskia Gelauff, 

verkeersouder 

 

 

Tijdens deze Schoolbrengweek hebben we ook nog een feestje! Wij krijgen op 

woensdag 14 september van de wethouder ons 6e School op Seef Label uitgereikt. 

Komt u gezellig kijken bij ons feestje om 13:30 uur? 

 

 

Jeugdvoorstellingen in Theater CulturA & Zo 

Theater CulturA & Zo in Nootdorp heeft een speciaal programmaboekje met alle 

jeugdvoorstellingen uitgebracht. Dit omdat de jeugdvoorstellingen nogal eens 

ondersneeuwden in het 

overweldigende aanbod van alle 

voorstellingen in CulturA & Zo. Uw kind 

heeft via de school een exemplaar van 

dit jeugdboekje mee naar huis 

gekregen. Zo heeft u een overzicht wat 

er op theatergebied te beleven is in de 

buurt. Het boekje geeft een leuke 

aanleiding om samen met uw kind 

naar het theater te gaan. 

CulturA & Zo vindt cultuur niet voor 

niets zo belangrijk. Gebleken is dat hoe 

jonger je aan cultuur ‘doet’, hoe beter je hersenen zich gaan ontwikkelen. En dat 

betekent dat ook andere vaardigheden, zoals rekenen en lezen sneller aangeleerd 

worden. Het is dus een win-winsituatie om naar de bibliotheek te gaan, een film te 

kijken, muziek te maken, te dansen en naar het theater te gaan. En dat kan allemaal 

in CulturA & Zo! 

En alles over dit aanbod voor de jeugd staat dus in het boekje dat uw kind mee naar 

huis krijgt. U bent altijd van harte welkom om eens een kijkje te komen kijken naar dit 

veelomvattende cultuurhuis in Nootdorp. U kijkt samen met uw kind de ogen uit. 

Meer informatie over CulturA & Zo is te vinden via www.culturaenzo.nl. Daar vindt u 

Theater CulturA & Zo 

Uitreiking School op Seef label 
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ook het gehele theaterprogramma. Heeft u vragen? Mail naar 

contact@culturaenzo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kidsrun 2022 
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