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De eerste schoolweek is wat ons betreft goed verlopen! We hebben
natuurlijk te maken met een aantal nieuwe collega’s en ik vind het
heel goed voor de school dat er iemand binnenkomt met een nieuwe
blik en vragen stelt over waarom wij op een bepaalde manier zaken
oppakken. Ook u als ouder/verzorger en de kinderen zelf stellen
vragen die je aan het denken zetten en dat is verfrissend.
Naast de start van nieuwe collega’s en kinderen zijn er nog een
aantal zaken die ik graag even met u deel:
- Onze juf Laura Siertsema (groep 3-4) is wederom zwanger!
Voor juf Laura en haar gezin zijn wij hartstikke blij en wij
gaan het fijn regelen voor onze kinderen (die hun juf een
aantal weken in 2018 zullen moeten missen).
- Een groot aantal basisscholen gaan 5 oktober de hele dag
staken. De onderwijsbonden roepen alle juffen en meesters
op om zich aan te sluiten bij deze staking. Inzet van de
staking is een hoger salaris en een lagere werkdruk voor
basisschoolleraren. Als team wachten wij verdere informatie
van de onderwijsbonden even af en binnenkort gaan wij
deze actie bespreken in een teambijeenkomst. Mocht De
Hunenborg ook dicht gaan op 5 oktober dan laten wij u via
een extra Nieuwsbrief z.s.m. weten, zodat u voor eventuele
opvang van uw kinderen kunt zorgen.
- Binnen onze school worden, samen met de
leerlingenmediatoren, ook twee mediatoren-coaches
opgeleid (juf Mirre en juf Ruth). Tijdens deze trainingen
(onder schooltijd) zal er een andere juf of meneer voor
groep 2 en groep 8 staan. Juf Mirre en juf Ruth zullen
daarnaast 1x per maand als bouwcoördinator taken voor de
hele school uitvoeren. Op deze dagen zal uw kind ook door
een andere leerkracht begeleid worden.
- Er zijn extra Ipads aangeschaft zodat, naast groep 5, ook
groep 6 kunnen werken met het digitale programma
Snappet. Snappet wordt gebruikt als hulpmiddel bij rekenen
en spelling; onze kinderen maken veel opgaven op de Ipad
en oefenen zo intensief. Voordeel voor de leerkracht is dat
je de kinderen goed volgt; je ziet wat kinderen ‘doen’ en
kunt daar gelijk actie op inzetten (bijvoorbeeld extra
instructie, herhaling).
Wij hebben er heel veel zin in om er - opnieuw- een leuk èn
zinvol jaar van te maken!
Namens alle collega’s van De Hunenborg,
Esther Wijnands
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De Vreedzame School
Start schooljaar: Blok 1 We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. 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 echt 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 School-les. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één
les.
Mediatie
Net zoals u zijn wij ook als school voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de
uitgangspunten van De Vreedzame School; een lesprogramma dat streeft naar een klimaat
in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan.
Wij zien de school als een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem
hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve
manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing
centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om
kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover
mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet
lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund
worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met
conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.
De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op
school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerling mediator, die andere
kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De
leerkrachten bewaken dat meditaties veilig en succesvol verlopen. Dit schooljaar vindt de
training plaats in de maand oktober.
Voorafgaand aan de training wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen die gevraagd worden om leerlingmediator te worden. Kinderen solliciteren voor
deze taak en de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid
worden. Na de training kunt u in school zien welke leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op
een bepaalde dag. In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot
mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De
kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.
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Gezonde voeding en traktaties
Graag willen we op De Hunenborg het belang van gezonde voeding
benadrukken. Als kinderen op jonge leeftijd leren wat gezond eten en
drinken is vergroot dat de kans dat zij ook op volwassen leeftijd gezond
gedrag vertonen. Wanneer ouders en schoolkinderen stimuleren om
gezond te eten en te drinken, dan levert dat een bijdrage aan een gezonde
leefstijl.
Als je bijvoorbeeld wat drinkt in plaats van een zoete drank, is dat veel
gezonder.
Ouders kunnen een bijdrage leveren door onder meer gezonde traktaties bij verjaardagen
mee te geven, zoals fruit. Dat vinden de meeste juffen en meneren trouwens ook lekker!
Herfstfair – Uitnodiging
Wij zoeken voor ons verkoop-kraampje leesboeken (tweedehands boeken). Wij hopen dat u
tijdens onze Herfstfair graag langs komt om een boek mee te nemen voor een klein bedrag.
Boeken kunt u inleveren bij juf Mathilde of juf Daisy.( Zie laatste pagina voor de uitnodiging.)
Voor- en naschoolse Opvang
Heeft u vragen over opvang voor en na schooltijd?
Neem dan even persoonlijk contact op met Esther Wijnands (directeur). Zij vertelt u graag in
een persoonlijk gesprek welke (vele) mogelijkheden van opvang er zijn!
Wij werken prettig samen met Sport BSO Tubantia
(kleinschalige kinderopvang); zij komen onze kinderen graag
brengen naar en halen van school. Het sporten en bewegen
staat centraal bij deze opvang en aan de kinderen worden er
uitgebreid sportactiviteiten aangeboden. Sport BSO is ook uitdagend voor kinderen uit de
bovenbouw!
Voor de duidelijkheid: U bent natuurlijk vrij om zelf een vorm van opvang te kiezen en te
regelen (zoals thuisopvang, gastouderschap, buitenschoolse opvang, …)
Kijkt u eens op www.belastingdienst.nl > toeslagen (kinderopvangtoeslag). Hier vindt u een
tool waarmee u snel kunt uitrekenen of en welke bijdrage u in de kosten van kinderopvang
kunt krijgen, hoe dat dan werkt en wat de voorwaarden zijn.
Schoolfotograaf
Op maandag 18 september komt de schoolfotograaf bij ons in de school. Deze dag komt hij
voor de groepen 3 t/m 8. 31 januari zullen ze voor de groepen 1 en 2 komen, zodat de
groepsfoto van groep 1 wat meer gevuld is en de
schoolfotograaf wat meer tijd heeft voor deze kinderen.
’s Middags, 18 september, onder schooltijd zijn de broertjes
en zusjes van de school aan de beurt, maar willen deze op
de foto met een broertje of zusje die niet op school zit kan
dit van 14.15-15.15uur. Wilt u zich hiervoor opgeven bij Annet van de administratie. Zij is op
maandag, woensdag en vrijdag aanwezig.
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Kennismakingsgesprekken
Op dinsdag 26 en woensdag 27 september a.s. vinden onze jaarlijkse
kennismakingsgesprekken weer plaats. Het doel van deze gesprekken is om
kennis te maken met u als ouder/verzorger en in gesprek te gaan met u over
het welbevinden van uw kind.
In de week voorafgaand aan deze gesprekken zullen de uitnodigen met de
kinderen mee gaan. Wij zien u graag.
Vrijstelling schoolbezoek (verlof)
Een aanvraag voor verlof kan worden ingediend bij onze directeur (Esther
Wijnands). Overleg uw verzoek tijdig met haar. Voor verhuizing, bijwonen
van een huwelijk, bij ernstige ziekte en bij overlijden van bloed- of
aanverwanten wordt er meestal verlof verleend, en ook bij een
ambtsjubileum of huwelijksjubileum. Na overleg ontvangt u een formulier
(vrijstelling schoolbezoek - leerplichtwet) die u ingevuld en ondertekend
weer bij de directeur inlevert.
Welkom op De Hunenborg
Op 4 september zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:
Groep 1: Medina el Azzouti, Hela Bakhtiar, Jason Kootstra Lieke en Tess Leverink,
Damin Bendiab, Milan Cruz Miladinovic, Zoë Stobbelaar, Nora en Roan Vogelaar,
Rashieka Brinks en Jorn Mast.
Groep 3: Mathijs Wigger.
Groep 5A: Alysha Han.
Groep 5B: Hiranur Mucuk.
Groep 6: Thomas Wigger en Caitlynn van Engelen.
Groep 7: Alyan Alnawakeel en Brandeny Martin
Groep 8: Sophie Wigger.
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons.

Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel voor het schooljaar 2017 – 2018
De aanmelding van de Eerste Communie en Vormsel gebeurt dit jaar anders dan
voorafgaande jaren.
Deze aanmelding gebeurt namelijk centraal vanuit het pastorale team van de 3 parochies.
Mocht u uw kind willen laten deelnemen dan kunt u als ouder contact opnemen met
Berna Horck, Secretaresse pastoraal team, telefoon: 074-3492212.
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Agenda september 2017:
-

13 sept
14 sept.
18 sept.
21 sept
26 en 27 sept.
29 sept.

20.00 uur MR-OR vergadering
Fit2Swim gr. 7
Schoolfotograaf
Oud papier
Kennismakingsgesprekken gr. 1-8
Verkiezingen leerlingenraad
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