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Af en toe krijgt u een mail met de
mededeling dat uw kind de volgende dag
vrij is, omdat de leerkracht van uw kind
ziek is en er geen inval beschikbaar is. Dit
doen we niet graag, maar soms kunnen we
niet anders.
We vinden het goed u een inkijkje te geven in de
schoolorganisatie, zodat u weet hoe wij bepaalde keuzes
maken.
Wanneer de leerkracht van uw kind ziek is volgen we het
volgende stappenplan:
 Eerst wordt de duo-partner van de leerkracht gevraagd of
zij/hij extra kan werken.
 Dan worden andere leerkrachten van onze school gevraagd
of zij één of meerdere dagen extra kunnen werken.
 Dan wordt een verzoek gedaan bij het OBT; dit is een
organisatie die de vervanging regelt voor een groot aantal
schoolbesturen in onze regio. Vaak krijgen we te horen dat
er geen invaller beschikbaar is. Er zijn gewoon te weinig
invallers beschikbaar.
 Wanneer er dan geen invaller beschikbaar is verdelen we de
kinderen over de andere groepen of moeten ze thuis blijven.
We vinden deze maatregel erg vervelend, maar er is geen
andere mogelijkheid.
Personeel
Juf Katina Cildavil is op eigen verzoek overgeplaatst naar de
Paus Johannesschool waar ze op 8 januari is gestart. We
wensen haar heel veel succes.
Juf Marloes (gr. 6) zal vanaf deze week voor 3 dagen per week
voor 2 uur per dag re-integreren.
Juf Beppie (gr.7) gaat na de voorjaarsvakantie ook reintegreren voor 2 dagen per week en 2 uur per dag.
Juf Monique (gr.5B) en juf Mathilde (gr.6)
zijn ziek. We wensen hen beterschap.
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Eieren actie
Koop een ei en maak ons blij!
10 eieren voor: € 2,50
€ 1,00 gaat naar onze school om nieuw buiten speelgoed te kopen.
Lever het ingevulde strookje, samen met het geld, in bij de “eierkraam” in de hal van onze
school.
Dat kan in de week van 19 t/m 23 maart. Onze kraam is in deze week dagelijks geopend van
08.20u tot 08.45u.
Op 27 en 28 maart kunnen de eieren worden opgehaald tussen 08.20u en 08.45u.
Wie de meeste eieren verkoopt krijgt een lekkere chocolade-Paas………!
De Vreedzame School:
Blok 4: We hebben hart voor elkaar
Algemeen
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, d.w.z. 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.
Wij starten met de lessen uit:
Blok 4: We hebben hart voor elkaar:
Doel: de kinderen leren gevoelens te herkennen en ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op: Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
-

Het herkennen en benoemen van gevoelens.
Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee
omgaat.
Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
- Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een
oplossing.
- Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
- Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
- Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
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-

Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk
vindt.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:
- gemeen terugdoen
- de ander z’n zin geven, je terugtrekken
- weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wil.
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Op 5 maart begint Tony Haddad in groep 1 en
op 22-03-2018 start Dilem Capar in groep 1-2.
Wij wensen ze veel plezier op De Hunenborg.

Agenda februari/maart 2018
19 en 20 februari
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8
23 februari
Studiedag, alle leerlingen vrij
26 febr. t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij
6 maart
Fit2Swim groepen 5a + 5b
10.30 uur: NS voor groep 8
7 maart
Hoofdluiscontrole
12 maart
20.00 uur: MR + OR vergadering
13 maart
Fits2Swim groep 6
Kerkbezoek groep 3-4
ANWB Streetwise
22 maart
Fit2Swim groep 3-4
23 maart
Fit2Swim groep 7+8
28 maart
Bureau Halt groep 7: Jeugdcriminaliteit
29 maart
Witte donderdag viering op school
Fit2Swim groep 3
30 maart t/m 2 april
Paasweekend, alle leerlingen vrij
3 april
Studiedag Identiteit, leerlingen vrij
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