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Vreedzame School – de voortgang
Het begin van het schooljaar zijn we weer gestart met blok1 (we horen bij elkaar) de vorming
van een positieve groep , het maken van afspraken, regels en routines stonden hierbij
centraal.
De komende periode werken we aan blok 4, 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. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen
zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat
een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt
buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat
“afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die
je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen
leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de
vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig.
Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We
willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of langskomen
op school.

Lessenserie Kost Dat? – groep 7/8 Wat zegt u als uw dochter om meer zakgeld vraagt?
Misschien besteedt uw zoon zijn hele budget aan games of geeft hij juist liever niets uit. Hoe gaat
u daarmee om?
Groep 7/8 krijgt vier weken achter elkaar een uur les over alles wat met Geld te
maken heeft. Het lespakket “kost dat?” is ontwikkeld door de volkskredietbank
in Appingedam, de lessen worden gegeven door medewerkers van deze
instelling. De rode draad binnen deze lessenserie is financiële opvoeding.

Waarom financiële opvoeding? Financiële opvoeding is uw kinderen leren met geld om te gaan. Dat betekent:




met een beperkt, vast bedrag een bepaalde periode leren overbruggen
wensen kunnen afstemmen op inkomsten
keuzes maken tussen wat nodig is en wat je graag zou willen
Financiële opvoeding is belangrijk, dat voorkomt schulden op latere leeftijd. Kinderen die al jong zelf leren
kiezen waar zij hun geld aan uitgeven, komen minder vaak in de financiële problemen. Meer informatie en tips
over financiële opvoeding is te vinden op de site van het NIBUD (www.nibud.nl)

Kinderboekenweek – Klaar voor de start?
De kinderen van groep 1-2-3 hebben de ramen van de school mooi versierd met kleurige letters, het is nu wel heel
duidelijk, de kinderboekenweek komt er aan! Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar sport & spel met
het motto Klaar voor de start! Op woensdag 2 oktober wordt de kinderboekenweek feestelijk geopend, we doen
dit samen met de kinderen van cbs de Rengersborg.
Ook het IVAK verzorgt weer een hele leuke voorstelling op de scholen, onze school is aan de beurt op 16
oktober. Aan het eind van de kinderboekenweek willen we het geheel ook op gepaste wijze afsluiten, u ontvangt
hier in de volgende nieuwsbrief meer inforamtie over.
Tijdens de opening zingen we zeker het Themalied, klaar voor de start, dit lied wordt gezongen door Kinderen
voor Kinderen.
GROEP 7 EN 8 OP PAD MET KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN! Vanaf woensdag 25 september tot en
met vrijdag 4 oktober 2013 gaan meer dan 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 van ruim 5.000 basisscholen op pad
om kinderpostzegels, kaarten en kinderpleisters te verkopen. Ook de leerlingen van groep 7 en 8 van onze school
doen mee met de Kinderpostzegelactie. Met de verkoop geven zij kwetsbare kinderen een kans op onderwijs.
Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Het thema van de Kinderpostzegelactie 2013 is „Laat
kinderen leren‟. Ook dit jaar doen de kinderen uit groep 7 en 8 van onze school mee. We wensen hen heel veel
succes, want zij helpen met hun inzet andere kinderen die het minder goed hebben.
Over Stichting Kinderpostzegels
Stichting Kinderpostzegels helpt kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden. Het is een stichting voor
kinderen door kinderen, met als belangrijkste inkomstenbron de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Met de
opbrengst worden honderden projecten gesteund. In Nederland richt de stichting zich op leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte, pleegzorg, het voorkomen van kindermishandeling en vluchtelingenkinderen.
Belangrijke aandachtsgebieden in andere landen zijn meisjesrechten, onderwijs en het bestrijden van
kinderarbeid. Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl.
Dit jaar ook weer online verkoop! De kinderen krijgen dit jaar ook weer de mogelijkheid om de
kinderpostzegels van Anton Corbijn, de kaarten en de Paul Frank-pleisters online te verkopen. Als uw kind
meedoet met de Kinderpostzegelactie kunt u ze een handje helpen met een bericht op Facebook of Twitter.
Download de app op www.mijnkinderpostzegelactie.nl.
Planten: Heeft u nog een mooie groene plant over die te groot is geworden of die niet meer in uw interieur past,
dan zijn deze planten van harte welkom op school, we willen graag wat mee groen in de school. Ook
bloempotten zijn van harte welkom.
Data:
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OR vergadering (samen met de ouderraad cbs Rengersborg)
MR vergadering
opening Kinderboekenweek
voorstellingen kinderboekenweek IVAK
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Week 40 dinsdag / woensdag / vrijdagmiddag
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