
Juni 2022

Vr 24 Inloopochtend groep 4 t/m 8

Di 28 Buitenlesdag CNME

Ma 20 Kamp groep 8

DI 21 Kamp groep 8

wo 22 Kamp groep 8

Juli 2022

Do 7 Schooluitje

Vr 8 Rapport

Ma 11 Inloopochtend groep 4 t/m 8

Ma
t/m
Vr

11
t/m
15

Oudergesprekken

Di 19 Musical groep 8

Wo 20 Uitzwaaien groep 8

Vr 22 Start zomervakantie - alle leerlingen
om 12.00 uur vrij

Za 23 Zomervakantie t/m 4 september

Juni

Datum Naam Leeftijd

1 Rosalie
Tobias

6
6

3 Driss
Juliette

11
11

5 Lina 6

6 Sebastian
Siem

5
6

7 Jayvano 5

10 Nisa 8

17 Amilia 9

18 Joshua 5

19 Femke 7

21 Fenna 8

24 Nyo 6

25 Tim
Isa

9
9

26 David 10

29 Bruni
Candice

6
6

Wij wensen jullie een fijne dag!



Mededelingen

Mediatoren
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden.
Wij doen dat vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame
School. De Vreedzame School is een programma dat
streeft naar een klimaat in school en klas waarin
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen
centraal staan. De school wordt 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.

Bij ons op school leiden wij jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen op tot leerlingmediator, die andere kinderen
gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat
mediaties veilig en succesvol verlopen.

Kinderen solliciteren voor deze taak en de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid
worden. De trainingen zijn onlangs afgerond. Nu zijn de mediatoren actief en zichtbaar tijdens het buiten d.m.v. de
oranje hesjes.



De Vreedzame School
Blok 6: We zijn allemaal anders
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om te
gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in
cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De
kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te
kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening
vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen
tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of
vreemd.

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt
overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas
verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen
werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas. Naast deze lesactiviteiten is de
manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen
zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en
de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag
niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok. Wij zetten ons in voor een goede
voorbeeldfunctie naar de kinderen. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders
hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op de website www.devreedzameschool.nl
of langskomen op school.

Aanmelden broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes geboren in 2019 van leerlingen die al bij ons op school
zitten, mogen vanaf nu aangemeld worden. Dit kunt u doen door contact op te
nemen met Roswitha Goldsmid via info.klinket@floresonderwijs.nl of
026-3274168.

Gegevens
Zijn uw gegevens (zoals adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummers) gewijzigd? Dan is het fijn wanneer u dit
aan ons doorgeeft. Dit kan door een mailtje te sturen naar administratie.klinket@floresonderwijs.nl.

http://www.devreedzameschool.nl
mailto:info.klinket@floresonderwijs.nl
mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl


Nieuws uit de wijk


