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KALENDER

week 40

woe t/m gr 1t/ m 8 6 okt kinderboekenweek

week 42

vr groep 1 t/ 8 22 okt Studiedag team, kinderen zijn vrij

week 43

ma t/m vrij groep 1 t/m 8 25 okt t/m 29 okt Herfstvakantie

De eerste weken van het schooljaar…….

De eerste weken van het schooljaar liggen weer achter ons. We zijn het jaar goed
begonnen. Een  aantal nieuwe leerkrachten weet inmiddels een beetje de weg te vinden
op school.  In de groepen is hard gewerkt aan de zogenaamde gouden weken. Verder
in de nieuwsbrief kunnen jullie hier meer over lezen onder het kopje ‘Vreedzaam’.

De afgelopen week hebben veel kinderen meegedaan aan de hoogte 80 loop. Velen
hadden een mooi schoolshirt aan. Voor alle lopers was er na afloop een welverdiende
medaille en wat gezonds te eten en te drinken. Groep acht mag zich een jaar lang de
sportiefste groep van de Witte Vlinder noemen. In de groep staat een hele grote beker
te glimmen. Goed gedaan!



Helaas is Corona nog niet helemaal verdwenen en hebben we te maken met een aantal
besmettingen op school. We houden deze situatie met ons team en de GGD goed in de
gaten zodat we allemaal veilig en verantwoord naar school kunnen. In de bijlage vinden
jullie een flyer van de kids instuif van woe 6 oktober.

Hopelijk kunnen we nog genieten van een paar mooie nazomer dagen voordat de herfst
weer voor de deur staat.

Voor nu een fijn weekend gewenst,

mede namens het team
Gerben Meerbeek



Vreedzaam: In de afgeIopen weken hebben wij gewerkt aan

Blok 1 van de Vreedzame School:  ‘We horen bij elkaar’
dit blok is belangrijk voor de groepsvorming en afspraken en regels in de groep.
De leerlingen leren:
- om elkaar opstekers te  geven, iets positief te  zeggen over iemand en wat
dat met iemand doet

- om een takenlijst voor  in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
- dat iedereen een eigen  mening mag hebben
- om met de klas een   afsprakenposter te maken
waarop staat hoe je met elkaar omgaat

- dat er ook regels zijn die de  leerkracht aangeeft
- om samen te werken

De komende weken starten wij  met de lessen uit Blok 2 (We lossen
conflicten zelf op).
Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier
met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie.
Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders
doen of hebben.
Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent.
Je zoekt naar win-win oplossingen.
De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na
kunnen denken over een oplossing.
We noemen dat ‘afkoelen’.
Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We
noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken-
blokje  en wat de kinderen meer bedenken.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een
oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen  met behulp van de LOS HET OP-KAART.

In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat  met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT.

In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek
omgaat.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op HYPERLINK
"http://www.devreedzameschool.nl"www.devreedzameschool.nl
of natuurlijk langskomen op school.



Een verhaal uit groep 6
De Aliens

Er waren eens aliens. De aliens leken op Gengar. Ze woonden
op de planeet Mars. Het is in de toekomst.

De Aliens hadden ontzettende honger. Ze hadden al jaren niet
gegeten, want het eten was op.
Gelukkig hadden ze een idee. Ze wilden de planeet Aarde
opeten. De aarde was natuurlijk veel te groot.
Ze pakten hun magische krimpstraal en lieten de aarde
krimpen. Als eerst nam de grote baas van alle Aliens een hap.
Het was heerlijk. Het smaakte naar aardbeien. Alle Aliens
namen een hapje van de aarde. Er bleef niks van over.
Ondertussen waren de mensen al naar Pluto. Ze konden niet
goed ademen en daarom hadden ze allemaal een helm op.

De aliens stapten weer in hun ufo’s en gingen weer terug naar
de planeet Mars.
Vanuit Mars zagen ze de mensen op Pluto. De mensen hadden
het door en bouwden raketten. Daarmee vluchten ze naar de
planeet Uranus. Daar leefden ze nog lang en gelukkig.



Deze leerlingen zijn/waren in de maand september  jarig:

01 september   Khalida gr 6
03 september   Kaylynn gr 4
04 september   Keven gr 5
21 september   Nena gr 1/2B
21 september   Jisayen gr 6
25 september   Youssuf gr 1/2B
26 september   Christiano gr 8
27 september   Angel gr 7
28 september   Isaac gr 1/2B

Deze leerlingen zijn in de maand oktober jarig:

01 oktober   Ahmad gr 4
01 oktober   Mohammad gr 4
01 oktober   Hennie gr 5
01 oktober   Jace gr 6
03 oktober   Ruben gr 7
08 oktober   Lisiana gr 4
10 oktober   Levine gr 8
10 oktober   Benyemin gr 8
11 oktober   Charlie gr 5
13 oktober   Steinar gr 1/2A
15 oktober   Danvey gr 4
16 oktober   Liam gr 3
20 oktober   Waylon gr 5

Van Harte Gefeliciteerd Allemaal!!!

Nieuwe leerlingen

Jeremy, Rawan, Nena en Youssuf welkom op De Witte Vlinder.

Wij wensen jullie heel veel plezier!




