
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreedzame School 

Binnenkort ronden we blok 3 van de Vreedzame School af, waarin het ging over luisteren naar 

elkaar (We hebben oor voor elkaar). Vervolgens starten we met blok 4: We hebben hart voor 

elkaar. 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. Dat wil zeggen dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat 

gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn om hun gevoelens te benoemen en zich in de 

gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten 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 blij, boos en verdrietig. 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. 

Daarnaast zijn we vanaf groep 3 in elke groep bezig met het opstarten van de groepsvergadering. De 

groepsvergadering is een democratische vergadering waarin de kinderen gezamenlijk besluiten nemen over 

onderwerpen die hen aangaan en waarin zij een stem hebben. De kinderen mogen mee beslissen waar deze 

vergadering over gaat en kiezen daarbij een voorzitter die de vergadering mag gaan leiden 

 

Koffieochtend 11 januari “Sociale Veiligheid” 

Afgelopen woensdag heeft een eerste koffieochtend plaatsgevonden. Het thema keer was Sociale Veiligheid. Een 

belangrijk maar breed thema dat veel te weeg kan brengen. Onder leiding van Gerco en Eva is er met een kleine 

groep van 8 ouders gesproken. Er was ruimte voor het delen van ervaringen, het van gedachten wisselen en 

opperen van suggesties om de school verder tot ontwikkeling te laten komen op dit vlak.  

Als school hebben we deze eerste bijeenkomst als zeer waardevol en positief ervaren en zijn er punten 

uitgekomen die ons als school inzicht geven. Uiteraard bespreken wij dit onderwerp ook met het team, met 

leerlingen, met de MR en met partners zoals BOON.  Sociale veiligheid betreft alle lagen van de school. Uiteindelijk 

doel is om tot een aangescherpt beleid en de invoering en borging daarvan te komen.  

Uit de bespreking van gisteren blijkt dat de TSO een belangrijk sub-onderwerp is waar we graag verder op door 

willen gaan in een volgende koffieochtend. Deze plannen we maar direct op woensdag 8 februari. Ook hier weer 

geldt dat u van harte uitgenodigd bent om hierover mee te denken. Wat o.a. ter sprake zal komen: 

- Hoe kijkt u aan tegen de TSO zoals deze nu geregeld is bij ons op school? 

- Hoe ervaart uw kind de TSO? 

- Wat gaat goed en wat moet worden verbeterd?  

- Wat zijn alternatieven voor het organiseren van de TSO en wat zijn daarvan mogelijke consequenties?  

 

In deze P.S. de volgende onderwerpen:  

 

• Vreedzame School 

• Koffieochtend 11 januari 

• Leerlingenraad 

• Gezonde School 

• Welkom op school 

• Nieuws van Kinderopvang Jillz 

• Aanmelden broertjes/zusjes geboren in 2019 

• Kalender 

 

 

 

De leerlingenraad gaat van start. 
(Alvaro ontbreekt op de foto)         
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Geeft u zich op bij Eva via het Ouderportaal of doe dat mondeling. Mocht u niet kunnen die ochtend, dan kunt u 

altijd onderwerpen en vragen vooraf doorgeven. De witte box staat vanaf 6 februari weer in de hal van het 

hoofdgebouw. 

Koffieochtenden die daarna dit jaar nog georganiseerd worden staan gepland op woensdag 5 april en woensdag 

21 juni (de onderwerpen volgen). 

 

 

 

Leerlingenraad 

Het Palet Zuid is dit schooljaar begonnen met een leerlingenraad. Dit zijn de 

leden van dit jaar: 

Carijn: ik zit in groep 3. Ik vind gym op school erg leuk. Ik wil later dokter 

worden. Mijn lievelingseten is watermeloen.   
Elise: ik zit in groep 3. Ik vind gym, knutselen en “Zoem de bij” op school erg 

leuk. Ik wil in de leerlingenraad praten over een groter klimrek. Mijn 

lievelingseten is pasta met rode saus.   

Alvaro: ik zit in groep 3. Ik vind buitenspelen, rekenen en de leerlingenraad erg 

leuk. Ik wil in de leerlingenraad praten over een groter schoolplein. Ik wil later voetballer worden.   
Ashnay: ik zit in groep 4. Ik vind rekenen op school erg leuk. Ik wil later juf worden. Mijn lievelingseten is pizza.  

James: ik zit in groep 4. Ik vind speling op school erg leuk. Ik wil in de leerlingenraad praten over een hoger hek. Ik 

wil later profvoetballer worden. Mijn lievelingseten is pasta.   
Nikki: ik zit in groep 5. ik vind spelling, gym en buitenspelen leuk. Ik wil praten in de leerlingenraad over meer 

knutselen. Ik wil later worden oppasser worden. Mijn lievelingseten is Mc Donalds.  

Velorisa: ik zit in groep 6. Ik vind plus rekenen en de leerlingenraad op school erg leuk. Ik wil in de leerlingenraad 

praten over Buddy Bench, een ideeënbus en buitenlessen in de zomer. Later wil ik chirurg worden. Mijn 

lievelingseten is mijn vaders bavette met aardappel.  

Risiyana: ik zit in groep 7. Ik vind dat iedereen op school zichzelf kan zijn erg leuk op school. Ik wil in de 

leerlingenraad praten over het veranderen van het schoolplein. Mijn lievelingseten is roti met kip.  

Julius: ik zit in groep 8. Ik vind gym op school erg leuk. Ik wil in de leerlingenraad praten over het schoolplein, een 

cultuurdag en het slaapfeestje voor groep 8. Ik wil later hockeyer worden. Mijn lievelingseten is een pizza ui en 

salami en groene appelsap.      
Mijn naam is Gerco Langelaan. Ik geef les in groep 8 en begeleid de leerlingenraad. Wat een ontzettend 

enthousiaste kinderen zitten er in de leerlingenraad. Bovendien hebben ze zeer mooie en originele ideeën.   

  

De leerlingenraad vergadert eens in de vijf à zes weken. De volgende vergadering gaan we een brief opstellen die 

we aan de gemeenteraad gaan sturen om te vragen of beide pleinen van de school anders kunnen worden, en 

tekeningen maken van het eventuele nieuwe schoolplein.  

  

Gezonde School 

Het schoolfruit loopt nog t/m donderdag 9 februari. Vanaf week 7 nemen de kinderen weer zelf fruit mee voor de 

kleine pauze.  

Ontdek waar ons eten vandaan komt en start het filmpje door te klikken op: https://www.smaakwereld.nl 

 

Welkom op school 

De afgelopen weken zijn er weer nieuwe kleuters gestart; Xyan in groep 1,2A en Dean in groep 1,2B. We hopen 

dat ze gauw hun draai vinden in de groep. Welkom! 

 

Nieuws van kinderopvang Jillz 

Namens Jillz kinderdagverblijf wensen wij iedereen een 

gelukkig en gezond 2023! 

Dat het een mooi jaar mag worden en dat we samen er een 

goed, liefdevol, gezond en sprankelend jaar van gaan 

maken. 

Voor de kerst hebben wij week lang elke dag met de 

kinderen een kerstlunch gehad, de kinderen kregen dan 

allemaal lekker (gezonde) dingen tijdens de lunch om het 

oude jaar goed af te sluiten en het nieuwe jaar goed in te 

gaan. De kinderen smulden ervan! Op naar een goed jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smaakwereld.nl/


 

 

 

 

 

Aanmelden broertjes en zusjes geboren in 2019 

Denkt u eraan om broertjes en zusjes die geboren zijn in 2019 aan te melden op school? U kunt het formulier via 

de administratie krijgen. 

 

 

Kalender 

 

 

 

Hieronder enkele foto’s rondom de kerstviering. Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal. 

 

 

Alle leerlingen hebben 

kerstkaarten gemaakt voor 

ouderen in Amstelveen. De 

actie was een enorm succes 

en de kaarten zijn 

enthousiast in ontvangst 

genomen in Zonnehuis De 

Luwte. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

In de week voor de 

kerstvakantie kon iedereen, 

bij binnenkomst, genieten 

van de muzikale optredens 

van enkele leerlingen  

 

 

  Januari   Februari / Maart 

do 12 PS vr 3 Gr. 7 Rijksmuseum, gr. 8 Verzetsmuseum 

   do 9 PS 

   vr 10 Open Podium 

   vr 17 1e rapport 

   ma 20 10-minutengesprekken 

   wo 22 10-minutengesprekken 

   ma 27 Voorjaarsvakantie t/m 5 maart 

   ma 6 Studiedag – alle leerlingen vrij 



 

 

Ook van buiten zagen de klaslokalen er prachtig uit, op 

deze foto groep 1,2B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kerstviering in de Paaskerk 

genoot iedereen van het kerstspel en alle 

mooie kostuums. De liedjes, de versieringen 

en de gedichten brachten ons in de 

kerststemming.                                                                                                                                              


