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De Vreedzame School
Wij starten 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.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet
wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op
voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-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.
Thematisch werken
De eerste twee weken van het jaar hebben we extra tijd besteed aan lessen van de Vreedzame School. Daarna
zijn alle groepen gestart met het eerste thema van het jaar. Tijdens deze lessen neemt de leerkracht de kinderen
mee in het onderwerp. De kinderen worden door de leerkracht nieuwsgierig gemaakt en het onderwerp ingezogen.
Al snel daarna is het tijd om te kiezen en je eigen pad te volgen. We bieden tijdens ieder thema een variëteit aan
opdrachten waar kinderen een eigen niveau in kunnen aanbrengen. De opdrachten waaruit te kiezen valt zijn
allemaal anders van aard. Kinderen hebben zo de vrijheid en de ruimte om ontdekkend te leren. De leerkracht
begeleidt het kind bij zijn/haar persoonlijke manier van leren. De thema's die centraal hebben gestaan en de
komende tijd zullen staan:
Groep 1-2: de Circusschool, Kinderboekenweek en Beroepen
Groep 3-4: Tijd, Kinderboekenweek en Beroepen
Groep 5: Nederland, Kinderboekenweek en Van vroeger tot nu
Groep 6: West Nederland, Kinderboekenweek en Van vroeger tot nu
Groep 7: Noord-Europa, Kinderboekenweek en Ontdekkingsreizen
Groep 8: Azie, Kinderboekenweek en Ontdekkingsreizen.
Bevo (beeldende vorming) docenten Julia en Mariecke zijn met hun lessen aangesloten op de relevante thema's.
Ook zij begeleiden kinderen bij hun leerproces en dan met name op creatief vlak.
NPO
Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) zijn wij in de gelegenheid om onderstaande onderwerpen te
bekostigen; Ontwerpsessies, Robotwise, Schoolschrijver, Studiedag en de Verlengde schooldag.

Ontwerpsessies
De thema's worden door de leerkrachten gezamenlijk ontworpen. Dit jaar hebben we door de NPO subsidies
Mariecke v.d. Linden in kunnen huren om de leerkrachten te begeleiden bij hun eigen creatief proces. In een
aantal sessies, verspreid over het jaar, stimuleert Mariecke het team om tot het ontwerpen van eigen opdrachten
te komen. Het formuleren van de juiste opdrachten waar kinderen hun eigen differentiatie in kunnen aanbrengen,
vraagt tijd en aandacht en doet een beroep op het creatief vermogen van leerkrachten en daardoor
vanzelfsprekend van de leerlingen. We hebben het hier niet over het ontwerpen van bevo- opdrachten. Maar over
uitdagende opdrachten, passend binnen een thema waar kinderen op allerlei niveaus en op allerlei disciplines,
mee uit de voeten kunnen. Creativiteit is meer dan tekenen en schilderen. Het gaat in deze opdrachten om
ontwerpen, oplossingen bedenken, plannen en organiseren, samenwerken, opzoekvaardigheden en meer 21st
Century Skills.
RobotWise
Maandag 6 september is het tech.bedrijf RobotWise bij ons gestart met lessen voor
groep 5,6 en 7. In deze lessen maken de kinderen kennis met de nieuwste educatieve
robots. Ze leren deze te programmeren en worden op een vakoverstijgende manier
ingezet. Daarmee worden op een moderne manier 21 st Century Skills verder
ontwikkeld. RobotWise komt 16 keer op maandag en alle kinderen van deze groepen
komen aan de beurt. Terwijl de ene helft van de groep deze les volgt, heeft de vaste
leerkracht tijd en aandacht voor de andere helft. Na 8 keer wisselen de groepen. Meer
info over RobotWise vindt u op robotwise.nl
Schoolschrijver
Sinds het begin van dit jaar zijn we met de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gestart met een nieuwe methodiek: De
schoolschrijver. De nieuwe Jaarlijn Lezen en Schrijven van de Schoolschrijver is een methodiek waarmee we de
leerlingen helpen betere lezers en schrijvers te worden, met meer lees- en schrijfplezier. De Jaarlijn is een
volwaardige methodiek die lezen en schrijven integreert en die bewezen effectief is. We gaan dit schooljaar aan
de slag met de digitale lesprogramma’s, met in de hoofdrol tientallen bekende kinderboekenschrijvers, de
Schoolschrijvers. De schrijvers begeleiden de kinderen bij het proces van creatief
schrijven. Kinderen krijgen vooral feedback op het verhaal wat ze schrijven.
Spelling en grammatica blijft thuishoren in de methodelessen van Staal. Ook komt
er in het voorjaar een schrijver in de klas een presentatie geven. Dit dus naast de
schrijvers die we in de Kinderboekenweek ontvangen. Tijdens de lessen leest de
leerkracht ook voor aan de klas en de kinderen kunnen de boeken die horen bij het
blok zelfstandig lezen in de klas. Tot nu toe zijn de kinderen en de leerkrachten
enthousiast over de inhoud van het programma. Sommige kinderen willen zelfs in
de pauze verder werken aan hun verhaal!
Studiedag 22 september
Tijdens de afgelopen studiedag stonden twee belangrijke onderwerpen centraal. In de ochtend zijn we als team
geïnspireerd door Dr. Kees van Overveld, specialist in gedrag en sociaal-emotioneel leren en auteur van
Groepsplan Gedrag. Hij heeft ons nieuwe inzichten geven hoe we als school om kunnen gaan met moeilijk gedrag
en daarbij praktische handvatten gegeven. Het middaggedeelte stond in het teken van de Schoolschrijver.
Kinderboekschrijfster Tineke Honingh heeft de leerkrachten van de bovenbouw meegenomen in de kunst van het
schrijven van verhalen en hoe we als school het leesonderwijs nog meer kunnen verrijken.
De onderbouw heeft zich o.a. gericht op het spelen in hoeken en de groepen 3-4 met het rekencircuit.
Verlengde schooldag
Dit schooljaar bieden we op vrijdagmiddag, aan kleine groepjes leerlingen uit groep 3-4, een verlengde schooldag
aan. Deze leerlingen worden persoonlijk door de leerkracht uitgenodigd voor o.a. extra lessen Nederlands. Op een
speelse en alternatieve manier worden kinderen extra uitgedaagd om de Nederlandse taal zich nog meer eigen te
maken. We werken in blokken van 6-8 weken. Aan het eind van een blok evalueren we de voortgang en bepalen
we het vervolg. Ook kan dan de samenstelling van de groepjes aangepast worden.
Gezonde School
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School (dat in de hal
hangt) laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal
bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten
over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Kinderboekenweek: Worden wat je wil
Bijna is het zover: de jaarlijkse Kinderboekenweek. Op maandag 4 oktober vieren we op
school feestelijk de aftrap met een lied, dans en spel op het plein, waarbij de leraren voor
deze gelegenheid eens de outfit van een ander beroep aan hebben. De twee weken erna
staan volop in het teken van boeken, lezen en leesbevordering. Zo krijgen alle klassen
een bekende schrijver op bezoek om te praten over hun boeken. Anke Kranendonk komt
op bezoek in groep 1 t/m 4 en Simon van der Geest bezoekt groep 5 t/m 8.
Ook organiseren we een grote schrijfwedstrijd in elke klas, en bij de jongere kinderen een
tekenwedstrijd, waarmee een gouden of zilveren griffel of penseel kan worden
gewonnen. Daarnaast is er voor groep 7 en 8 een voorleeswedstrijd.
Dromen over later
In de tweede week organiseert Bibliotheek Amstelland lessen voor groep 3 t/m 8 over
het thema. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: worden wat je wil. Het
maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent of al tien, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen
worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres,
voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen
na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles
worden wat je wil en alvast dromen over later.
Waarom is lezen zo belangrijk?
Op school proberen wij kinderen te prikkelen om lezen leuk te vinden. Want lezen is ontzettend belangrijk voor
hun ontwikkeling. Boeken lezen is onder andere...
…goed voor de taalvaardigheid van kinderen op alle gebieden, waaronder woordenschat, spelling,
schrijfvaardigheden en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
...stimulerend voor het inlevingsvermogen en de fantasie.
...goed voor esthetisch gevoel, door bijvoorbeeld het bekijken van mooie illustraties en het lezen van poëtische,
beeldende taal.
...het ontwikkelen van kennis en inzicht omtrent jezelf, je medemens en de omringende wereld.
….biedt spanning, ontspanning en veel plezier!
Thuis kunt u als ouder ook veel doen om de interesse voor boeken te prikkelen bij uw kind. Naast het stimuleren
van zelf lezen, blijft voorlezen ook belangrijk. Samen praten over boeken is ook leerzaam. Zorg dat er een divers
leesaanbod is thuis en ga regelmatig met uw kind naar de boekwinkel of bibliotheek.
Meer informatie
https://jeugd.ankekranendonk.nl/
https://www.simonvandergeest.nl/
https://www.debibliotheekamstelland.nl/campagnes/kinderboekenweek-2021.html
https://kinderboekenweek.nl/kinderboekenweek-2021-worden-wat-je-wil/

Ouderbijdrage 2021-2022
Ook de Ouderraad vindt het fijn dat de kinderen na een welverdiende vakantie weer (bijna) normaal naar school
kunnen gaan, na al het ‘Corona-leed’. Hopelijk blijft het goed gaan en kunnen we vóór en met de kinderen weer
leuke activiteiten organiseren, die de laatste twee jaar deels in de knel kwamen.
Achter de gesloten deuren van de school en zelfs tot in huis hebben we als Ouderraad met uw belangrijke
bijdragen afgelopen schooljaar gelukkig een hele hoop dingen wél kunnen organiseren.
Zo zijn de feestdagen Sinterklaas, Kerstmis en Pasen uitgebreid gevierd en hebben we ook educatieve en
culturele evenementen zoals de Boekenweek en de Eindmusical voor groep 8 mogelijk gemaakt. Ondanks dat
bijvoorbeeld het schoolreisje niet door kon gaan, hebben we wel een substantiële bijdrage geleverd aan het
geweldige Muziek- en Dansfeest waarmee we het jaar afgesloten hebben. Groep 8 was ook blij dat het
schoolkamp doorgang kon vinden en ook daar is, zoals ieder jaar, vanuit het OR-budget aan bijgedragen.
Niet verkeerd voor een Corona-jaar! Maar nu er weer een ‘gewoon’ schooljaar in het verschiet lijkt te liggen, willen
we de lat natuurlijk weer veel hoger leggen. Daar hebben we zoveel mogelijk ouderbijdragen (à €50) voor nodig,
want dan hoeven we minder keuzes te maken en wordt het echt een geweldig jaar. Hopelijk kunnen we ook op uw
inbreng rekenen! Net als voorheen hebben we weer een handige betaallink geregeld;
https://hetpalet-zuid.azurewebsites.net/ouderbijdrage .
Als u dat prettiger vindt kunt u de bijdrage natuurlijk ook overmaken op ING rekening NL58 INGB 0008 9830 19.
Vergeet u in beide gevallen niet de naam van uw kind en het nummer van de groep te vermelden.
Zoals altijd, hartelijk dank namens de kinderen en de Ouderraad. Samen gaan we er een topjaar van maken!
Naschoolse workshop
Helaas kon de hockey workshop voor groep 3 en 4 niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen. Als de nieuwe
datum bekend is hopen wij op meer animo. Groep 5 en 6 kan zich nu inschrijven voor de workshop hockey.
Start- en einddatum
Workshop
Naam docent
Lokaal
Tijden
Dinsdag
2 nov. t/m 7 dec. 2021
15.00 tot 16.00 uur
Kledingadvies: gymkleding

hockey (6 lessen)
Groep 5 en 6

meester Mathieu

Het Palet-Zuid, gymzaal

Betaaldagen workshops:
Maandag t/m donderdag bij de administratie.
Graag in gesloten envelop met naam en groep van uw kind, aan uw kind meegeven
Kosten € 15,- De workshops starten bij voldoende aanmeldingen.
De komende maanden zijn er verschillende naschoolse activiteiten. Voor deze workshops geldt dat de ouders de
kinderen buiten bij de achterdeur (Van der Leeklaan) kunnen opwachten. De leraar zal de buitendeur openen na
afloop van de les. Wilt u niet aanbellen bij de voordeur? U bent verantwoordelijk voor het op tijd ophalen van uw
kind! De activiteiten vinden na schooltijd plaats. Dat betekent dat u uw kind op eigen risico mee laat doen.
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Oktober
Start Kinderboekenweek
Open Podium
10-minuten gesprekken groepen 1-8
10-minuten gesprekken groepen 1-8
10-minuten gesprekken groepen 1-8
10-minuten gesprekken groepen 5-8
Herfstvakantie t/m 22 oktober
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