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Beste ouders/ verzorgers,
Vreedzame School – Ouderavond “opvoeden doe je samen” dinsdag 14 mei
Afgelopen dinsdagavond hebben we een zeer positieve ouderavond gehad omtrent het thema “opvoeden doe je samen”
Door middel van een drietal filmpjes hebben de aanwezige ouders een goede indruk gekregen van hoe de vreedzame school
inmiddels een plekje heeft gekregen in onze school.
Een aantal ouders waren positief verrast over het niveau waarop de kinderen met elkaar
spraken over het thema gevoelens en het oplossen van een conflict. De vreedzame school
gaat uit van de kracht van kinderen om zelf problemen op te kunnen lossen zonder daarbij
een winnaar of een verliezer te hebben. We spreken dan ook van een win-win situatie als
het lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Na de inleiding hebben we in groepen gediscussieerd over diverse stellingen omtrent de
samenwerking tussen ouders en school. Deze discussies hebben zeker bijgedragen aan het
wederzijds begrip tussen de school en ouders.
Het is in deze moderne tijd van groot belang om naast een goede ouderparticipatie vooral
in te zetten op ouderbetrokkenheid. Dit vergt een inspanning van zowel ouders als de
school. We hopen dat het positieve gevoel wat we hebben overgehouden aan deze avond
overgebracht wordt op zoveel mogelijk andere ouders zodat we de volgende keer een nog
grotere opkomst mogen hebben.

Nieuw speeltoestel
Afgelopen maandag is ons nieuwe speeltoestel geplaatst, u heeft het vast al zien staan. Ook is er een mooie dubbele
schommel naast gezet. De kinderen zijn er erg blij mee en het maakt ons schoolplein tot een aantrekkelijk en uitdagende plek
om te spelen. De ouderraad heeft de plaatsing van de beide toestellen mogelijk gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank!
Schoolreis groep 1 tot en met 6
13 juni
Het is al weer bijna tijd voor de schoolreis!
De groepen 1 tot en met 6 gaan dit jaar gezamenlijk op schoolreis naar Appelscha op 13 juni.
Graag willen we dat iedereen voor de zekerheid een setje droge kleding meeneemt.
De kinderen mogen geen geld meenemen. Voor de begeleiding zijn er geen ouders nodig. U ontvangt in de week voor de
schoolreis de laatste informatie.
Avond 4 Daagse
Het enthousiasme voor de avond 4 daagse op onze school is erg groot, we hebben ons dit jaar met iets meer dan 30 leerlingen
ingeschreven. Ook de juffen en meester Arjan lopen 1 of meerdere dagen mee met de sportievelingen! Nu maar hopen op
goed weer. De avond 4 daagse begint op maandag 3 juni. Contactpersoon voor de avond 4 daagse is juf Astrid, u kunt met
vragen bij haar terecht.

Data:
20 en 21 mei
24 mei
3-6 juni
13 juni
18 juni
26-27-28 juni
4 juli*
5 juli
* ovb

Vrij (pinksteren)
oud papier
avond 4 daagse
ehbo examens
margedag (dinsdag)
schoolkamp
afscheidsmusical groep 7/8
laatste schooldag

