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Leerlingenraad
Op 29 september j.l. zijn er verkiezingen geweest voor de
leerlingenraad. De volgende leerlingen zijn gekozen:
Milanda, Pien, Layla, Ivy, Sharon, Sophie, Floor, Simon, Baris en
Ibrahim. Wij wensen ze veel succes toe.

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag was de gruwelijk enge opening van de
Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: gruwelijk eng.
In de vitrinekast in de hal kunt u de boeken bekijken die we als
school aan hebben geschaft voor de schoolbieb.
Het voorlezen van griezelverhalen biedt een perfecte
mogelijkheid om met uw kind in gesprek te gaan over hun
angsten en fantasieën. Immers ieder kind (en elke volwassene)
is wel ergens bang voor.

Blad 1 van 5

Herfstfair
Vrijdag 20 oktober is onze eerste Herfstfair.
Dit is in plaats van onze Kerstmarkt. De opzet lijkt wel op die van de
Kerstmarkt.
De leerlingen gaan weer mooie dingen maken om te verkopen, de
opbrengst komt ten goede van onze school.
Verder is er een loterij met supermooie prijzen, kun je lekkere
dingen eten, zijn er workshops die je kan volgen en is de school geopend voor alle
belangstellenden.
Dus, komt allen en neem gerust je opa, oma of buren mee.
Weet wat je eet
We hebben met de groepen 5 afgelopen vrijdag op een sportieve
manier geleerd wat wel en wat niet
gezond is. We hebben verschillende
spelletjes gedaan. Zo hebben we
geblinddoekt komkommer, melk, mars, tomaat enz.
geproefd. We hebben een soort estafette met suikerklontjes
gedaan. We hebben levend memory gespeeld en een quiz
gedaan. Dit was allemaal leuk om te doen en ook nog
leerzaam. Als afluiting hebben we met alle scholen nog het
spel "petje op, petje af' gespeeld. En de grote winnaar van dit spel was Hiranur uit groep 5b.
Dankzij het mooie weer hebben we een leuke leerzame ochtend op het Twentebad gehad.
Wist u bijvoorbeeld dat er in een krop sla nog 1 suiker zit?
Kleurwedstrijd
Doe mee met de griezelige kleurwedstrijd van De Hunenborg en maak kans
op een klein griezelig prijsje.
Zet op de achterkant van de kleurplaat je naam en lever je kleurplaat,
uiterlijk 13 oktober in, in de koffiekamer.
Na de Kinderboekenweek kiest de leerlingenraad 4 winnaars uit.

Verslag van twee leerling/mediatoren uit Utrecht (De Vreedzame School) …:
Hallo, wij zijn Puck en Mats,
Wij zijn mediatoren, al 1 jaar. Bijna elke week lopen we buiten om
te kijken of er conflicten zijn. Natuurlijk kunnen de kinderen met
een conflict of ruzie naar ons toekomen. Er komt niet altijd iemand
naar ons toe. Soms komt er ook een juf naar ons toe en die vraagt of
wij een conflict willen oplossen. Om mediator te worden, moesten
we ons opgeven (solliciteren) in de klas, dan moest je zeggen waarom je mediator wilde
worden. Als je werd gekozen, kreeg je 3 maandagen les, dan leerde je hoe je moest omgaan
met een conflict.
Als je een conflict moet oplossen, zijn er ook regels waar de kinderen met het
conflict zich aan moeten houden.
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Dit zijn de regels:
- Iedereen doet z’n best om het conflict op te lossen.
- We schelden niet.
- We praten niet door elkaar heen.
Een voorbeeld: Dylan en Rik zijn aan het voetballen. Rik trapt tegen Dylan zijn scheenbeen
(per ongeluk). Dylan werd boos en ging schelden. Rik vond het niet leuk en ging naar de
mediatoren. De mediatoren hebben geholpen om het op te lossen.
Dit was de oplossing: Ryan gaat de volgende keer niet schelden en minder boos worden en
Rik gaat beter uitkijken. Als er echt een groot probleem is dan krijgen we de hulp van de
juffen en meneer.
…. En, training van mediatoren op De Hunenborg (De Vreedzame School):
Op De Hunenborg willen veel kinderen uit groep 6, 7 en 8 graag mediator worden. Afgelopen
week hebben zij een sollicitatieformulier in gevuld. Daarop stonden
vragen zoals: ‘Naar wie zou jij toegaan bij een conflict? Wie denk je
dat dat zou kunnen? Zou jij zelf mediator willen worden? Schrijf op
waarom je dat graag wil (of niet), en waarom je denkt dat jij dat
goed zou kunnen (of niet)’.
Afgelopen woensdag zijn 20 leerlingen uitgekozen om mediator te worden van De
Hunenborg. Wij (en zij) zijn super-trots!
Deze gekozen kinderen krijgen drie trainingsdagen (aanstaande woensdag 11 oktober start
de 1ste) tijdens lestijd. De laatste training wordt afgesloten met een feestelijke huldiging en
een diploma-uitreiking!
Aanstaande woensdag, 11 oktober, tijdens onze Informatieavond (20.00-21.30 uur),
vertellen we meer over het waarom van deze keuze en zullen een aantal mediatoren u laten
zien hoe zij begeleiden bij een conflict tussen kinderen.
PAUZEPLAN (en grensoverschrijdend gedrag)
De middagpauze hebben we op De Hunenborg in 3 delen opgedeeld. Een onderbouwgroep,
een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep zijn tegelijk buiten. Door in kleinere
groepen naar buiten te gaan hebben de kinderen meer
ruimte om lekker te bewegen, te rennen, te spelen en
gebruik te maken van spelmaterialen, klimrekken en
basketbalkorf. We rekenen erop dat hierdoor het aantal
conflicten afneemt en ruzies nauwelijks tot niet meer
voorkomen, zodat iedereen met veel plezier kan genieten
van het buitenspelen!
Er lopen altijd twee volwassenen buiten om de kinderen te begeleiden tijdens het spelen.
Daarnaast lopen er binnenkort twee mediatoren mee om te helpen het spelen goed te laten
verlopen. Onze leerkrachten en onze mediatoren zijn herkenbaar voor alle
kinderen doordat zij opvallende hesjes dragen.
Wij hebben heldere afspraken gemaakt met de kinderen over het gebruik van
fietsjes en karren (op het verkeersplein), over voetballen (op het
voetbalplein), over hockey (op het hockeyveld). Ook wijzen we de kinderen
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(o.a. door lessen van De Vreedzame School) op aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag of
– opstelling en leren en oefenen we het omgaan met elkaar en anderen.
Er zijn situaties waarbij kinderen onze regels overstreden en zich
niet houden aan afspraken. Bij ernstige overschrijdingen van de
grenzen zijn maatregelen (of zinvol straffen) nodig.
Ons team werkt, samen met ons bestuur de Dr.
Schaepmanstichting, aan een ‘protocol grensoverschrijdend gedrag’
en de acties (gedurende een bepaalde periode een time-out of
schorsing krijgen) die daarbij kunnen horen. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is op De
Hunenborg.

Graag nodigen we u uit voor onze informatieavond!
Beste ouder(s)/verzorger(s) en belangstellenden,
We hebben een gevarieerd programma in de aanbieding:
19.45-20.00u Wij bieden u een lekker kopje koffie/ thee aan in de centrale hal van
De Hunenborg
20.00-20.10u Binnenkomer: Mix en ruil
20.10-20.30u Mediatoren presentatie in de hal
20.30-20.40u MR en OR
20.40-20.45u Toelichting workshops
20.45-21.05u Workshop ronde 1
21.05-21.10u Wisselen
21.10-21.30u Workshop ronde 2
21.30-22.00u ‘t Hunenborg-café
Workshops:
-

Vanaf groep 6 op weg naar het VO door Gabrielle, Wendy, Ruth en Joyce (in de hal).
Snap ’t met Snappet (I-pad-onderwijs) door Rolf, Daisy en Monique (lokaal groep 5b).
Spelend rekenen (Met sprongen vooruit) door Laura S, Elian, Milou en Mathilde
(lokaal groep 3-4).
Spelend leren in de OB door Mirre, Margot en Laura M (lokaal groep 2).

Wij hopen op een grote opkomst en kijken uit naar uw aanwezigheid!
Met vriendelijke groet,
Team De Hunenborg
Esther Wijnands (directeur)
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Agenda oktober 2017
11 oktober
Mediatorentraining
20.00 uur: Informatie-avond
13 oktober
13.00 uur: Finale Hunenborg voorleeswedstrijd
16 oktober
09.00 uur: Fit2gyn groep 1
10.00 uur: Fit2gym groep 2
17 oktober
Studiedag: ALLE LEERLINGEN VRIJ
18 oktober
Mediatorentraining en uitreiking certificaten mediatoren
19 oktober
18.00 uur: oud papier
20 oktober
16.00 – 19.00 uur: Herfstfair
23 t/m 29 oktober Herfstvakantie: ALLE LEERLINGEN VRIJ
31 oktober
08.30-09.30 uur: inloopochtend groep 1 t/m 8
Agenda november 2017
1 november
Hoofdluiscontrole
20.00 uur: MR-OR vergadering
2 november
08.30-09.30 uur: inloopochtend groep 1 t/m 8
08.40 uur: Fit2Swim groep 6
3 november
Nieuwsbrief 3
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