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DE VREEDZAME SCHOOL
Voor de Kerstvakantie hebben we gewerkt aan blok 3 : “We hebben oor voor elkaar”
Tijdens dit blok hebben de kinderen het volgende geleerd:
-

-

Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt
onnodige conflicten
Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de
ander goed begrepen hebt.
Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. We noemen dit het
hebben van verschillende gezichtspunten. Dat komt omdat we verschillende
ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen.
Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken.

Daarbij hebben we vertel- en luisterafspraken met elkaar gemaakt en bijvoorbeeld in de onderbouw is de
verteldoos bij alle kinderen mee geweest en heeft iedereen kunnen vertellen aan de hand van de spullen
die het kind meebracht in de doos!
Het komende trimester zal in het teken staan van blok 4: “We hebben hart voor elkaar”:
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
- Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
- Het herkennen en benoemen van gevoelens
- Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
- Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
- Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
- Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
- Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
- Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
- Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
- Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
- Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
- Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt
Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kunt doen als je boos bent:
gemeen terugdoen
de ander z’n zin geven
je terugtrekken
weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt.
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing
De kletskaart die bij blok 4 hoort, zal via DIGIduif worden toegestuurd. U vindt de
kletskaarten ook op de nieuwe site van de school, onder ‘De Vreedzame School’.
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GEZINSVIERING ZONDAG 13 JANUARI
Jezus is gedoopt door Johannes de Doper. Er gebeurde toen iets bijzonders. Wil je weten wat? Kom dan
naar de gezinsviering a.s. zondag 13 januari in de Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp. De
viering begint om 11u. Voor de kinderen tot 6 jaar is er kinderkerk in een aparte ruimte.
SCHOOLFRUIT
We zijn het kalenderjaar weer goed begonnen.
Maandag kwam weer het schoolfruit binnen.
Afgelopen week was dat mandarijn, peer en
komkommer. Komende week krijgen we appels,
sinaasappels en pomelo. We gaan er weer van
smullen!

ADVIESGESPREKKEN GROEPEN 8
Op dinsdag 22 en donderdag 24 januari worden op school voor de groepen 8 de adviesgesprekken
gehouden. De leerlingen krijgen dan hun advies te horen. Hij/zij is dus bij het gesprek aanwezig. De
mogelijkheid om de gewenste dag en tijd in te plannen staat al vanaf vrijdag 11 januari vanaf 20.00 uur
open. U kunt plannen t/m donderdag 17 januari, ook weer 20.00 uur. Deze adviesgesprekken zijn
kindgericht en duren 10 minuten.
Dan wordt er voor alle kinderen uit de groepen 8 een onderwijskundig rapport gemaakt (OKR). Dit OKR
wordt digitaal opgeslagen in Onderwijs Transparant. Dit is een platform waar, in een latere fase, VO
scholen informatie op kunnen halen over de bij hun aangemelde leerlingen.
U als ouder krijgt maandag 21 januari via uw zoon/dochter een afdruk van het OKR zodat u op de hoogte
bent van de inhoud hiervan. De bedoeling is dat u bij het adviesgesprek tekent voor het feit dat u het OKR
gezien heeft. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u dan natuurlijk ook stellen. Het OKR kunt u
behouden.

Agenda
Dag
Vrijdag
Vrijdag

Datum
18 januari
18 januari

Studiedag, kinderen zijn vrij.
Nieuwsbrief 18 komt uit

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks en wordt verzonden via DiGiDuif. Kopij aanleveren via
jozefschool@laurentiusstichting.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
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Onze Jarigen
Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:
Dag

Datum

Naam

Klas

Vrij

11/01

Jade Aberson

4B

Vrij

11/01

Djenna Saihi

7B

Za

12/01

Tygo van der Sman

5B

Za

12/01

Thorsten van Etten

7D

Zo

13/01

Julian Kieviet

5B

Zo

13/01

Christiaan Keus

5D

Ma

14/01

Thijs de Nooijer

3A

Ma

14/01

Jip de Nooijer

3B

Ma

14/01

Ramon van der Horst

5B

Di

15/01

Ben Mangroelal

1/2D

Di

15/01

Melany Herwig

7B

Wo

16/01

Nadia Kleijnhans

6C

Wo

16/01

Morris Diepenhorst

7D

Do

17/01

Isa de Vries

1/2E

Nieuwe leerlingen
Sinds het verschijnen van de vorige
nieuwsbrief hebben we op school mogen
verwelkomen:
Ferial Jawish
Amalia Helal
Bruce Fan

groep 5a
groep 1/2b
groep 1/2f

Team Jozefschool
De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks en wordt verzonden via DiGiDuif. Kopij aanleveren via
jozefschool@laurentiusstichting.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

