
NIEUWSBRIEF 25 juni  2021
_________________________________________________________________________

KALENDER

week 26 28 juni t/m 2 juli

woensdag Groep 1 t/m 8 30 juni Studiedag; kinderen zijn vrij

donderdag Groep 1 t/m 8 1 juli Pleinfeest ( onder voorbehoud)

week 27

ma ™ wo groep 8 5,6 en 7 juli Kamp groep 8

vrijdag Groep 1 ™ 8 9 juli ochtend schoolfotograaf en de
kinderen zijn vanaf 12u vrij

week 28

ma t/ m do groep 1 ™ 7 12 juli t/ 15 juli 10 minuten gesprekken op verzoek

week 29

woe groep 8 21 juli groep 8 speelt overdag de musical
voor de kinderen van school  en s
avonds voor hun ouders

do groep 1 t/m 7 22 juli doorschuifmoment; kennis maken met
de nieuwe juf of meester. Groep 8 is
vrij

vr Groep 1 t/ 7 23 juli 12u start van de vakantie. Groep 8 is
vrij



Geachte ouders,

we kijken terug op zeer geslaagde schoolreisjes met prachtig weer erbij. We zijn erg blij dat we dit ‘gewoon’ gedaan
hebben. Verderop in deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen en vooral zien hoe leuk het was! Het kamp en de musical
van groep 8 komen er nog aan. We zijn dus echt begonnen aan de laatste weken van het schooljaar. Het pleinfeest, in
aangepaste vorm, de schoolfotograaf komt op school en het rapport wordt weer geschreven. De welverdiende
vakantieperiode staat bijna voor de deur!

Ik wens jullie allemaal voor nu een mooi weekend toe en veel plezier tijdens de laatste twee weken van het
schooljaar.

Met vriendelijke groeten,
Gerben Meerbeek
Directeur

Social Schools

https://www.socialschools.nl/
Ook deze nieuwsbrief ontvangen jullie via Social School. Velen ontvangen deze dan uiteindelijk in de mailbox. Het is
ook mogelijk om de social schools app te downloaden. Dit gaat op dezelfde wijze als het aanmaken van het account.
Indien u hierbij hulp nodig hebt dan kunt u dat op school bij Anita komen vragen.

Schoolfotograaf

Vrijdagochtend 9 juli komt de schoolfotograaf  op school. Uiteraard is de fotograaf er zeer van bewust dat de fotografie
op verantwoorde wijze ‘Coronaproof’ zal moeten gebeuren. Hiervoor hebben zij het volgende protocol uitgewerkt:

● Zij nemen zelf ruime podiumdelen mee waar de leerlingen veilig zelfstandig op kunnen stappen.

● De fotografen blijven op minimaal 1,5 meter van leerlingen en docenten en wassen regelmatig tussendoor hun
handen.

● Zij maken een iets aangepaste fotoserie waardoor zij in staat zijn om op afstand te blijven.

● Er wordt geen traditionele groepsfoto gemaakt maar stellen een mooie groepsfoto samen uit de individuele
portretfoto’s. Indien mogelijk wordt er buiten een groepsfoto gemaakt

● Er kunnen wél foto’s gemaakt worden van broertjes/zusjes, maar alleen als ze op dezelfde school zitten. Dus niet

van buiten de school.



Vreedzaam

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.

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

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.

Tip voor thuis

- Uw kind kan thuis komen met opdrachten over uw gezin en familie. Wij vragen u  hierover in gesprek
te gaan met uw kind. Het gaat om overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met
als uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.

- Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke
manier hierover in het eigen gezin gesproken wordt.

Asfalteren Bronbeeklaan, afgesloten van 14 t/m 8 juli! herhaling

Zoals jullie weten zijn er asfalteringswerkzaamheden aan de Bronbeeklaan.
De Bronbeeklaan is ten tijde van de werkzaamheden afgesloten en kan het autoverkeer niet de Kloosterstraat
bereiken.
Éénrichtingsverkeer op de Kloosterstraat wordt tijdelijk opgeheven, maar dat is uitsluitend voor aanwonenden
(anders wordt het te druk op een te smal straatje). Dat betekent dat jullie als ouders een tijdje de kloosterstraat
niet in mogen rijden.
Om aan de parkeerbehoefte te voldoen, wordt de situatie op het Larikshof tijdelijk aangepast

http://www.devreedzameschool.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/


Denk aan uw snelheid!!

Deze week zijn Dennis en Constant druk geweest om rond de school banners op te hangen. Zij maken zich, net als
vele ouders en het schoolteam zorgen over de soms onveilige situaties rond school bij het brengen en halen van
de kinderen. Ze zijn in de klas geweest om hulp te vragen aan de kinderen om dit probleem samen met hen op te
lossen.  Wanneer de Bronbeeklaan weer open gaat zullen we samen een actie organiseren waarbij we aandacht
vragen voor bovenstaande probleem. Natuurlijk werken we ook samen met de vertegenwoordigers van de
gemeente.

We werken aan duidelijke bewegwijzering. Een duidelijke en veilige parkeerplaats richting de Paasbergflat en een
veilige oversteekplaats van de bronbeeklaan. De zone rond de school moet overduidelijk een ‘schoolzone’ worden.

Tenslotte willen we echt heel graag dat iedereen weet dat hier een school staat en dat je daar je snelheid op aan
moet passen. Vaart minderen spaart kinderen! en denk aan uw snelheid.

Jullie helpen toch zeker allemaal mee!  Namens onze kinderen bedankt…..

SCHOOLREISJE…4…….





Schoolreisje groep 5,6,7 was tof ………...een 1 plaatje dan!



Deze leerlingen zijn in de maand juli  jarig:

01 juli       Janissa gr 6
03 juli       Sila gr 1/2A
03 juli       Aminah gr 1/2A
04 juli       Qwendolyn gr 7
06 juli       Dylan gr 5
12 juli       Mnesa gr 5
16 juli       Jessey gr 3
16 juli       Quen gr 6
17 juli       Asinat 1/2A
21 juli       Layla gr 1/2B
23 juli       Yayé gr 1/2B
27 juli       Karim gr 1/2A

Van Harte Gefeliciteerd Allemaal!!!


