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Herfstvakantie-Studiedag 19 oktober
Morgen om 14.30 uur begint de herfstvakantie. Op maandag 19 oktober hebben de
medewerkers een studiedag. Die dag is er geen les.
We zien de kinderen graag weer op dinsdag 20 oktober.
Corona
De afgelopen weken hebben we u vaak geïnformeerd over de Corona-ontwikkelingen op en
rondom onze school. Het is een zware tijd voor ons allemaal.
We realiseren ons dat het ook voor u soms best lastig is om al het nieuws van de school
over Corona goed te volgen.
Toch vragen wij u om onze berichten goed te blijven lezen. Alleen samen krijgen we Corona
onder controle. We moeten elkaar helpen, rekening houden met de regels en de afspraken.
Ook tijdens de herfstvakantie geldt: Vermijd drukke plekken, houd 1,5 meter afstand tot
elkaar en was regelmatig uw handen. Pas goed op uzelf, en op uw naasten. Laat u testen
als dat nodig is.
Kinderboekenweek
Vorige week woensdag openden we op grootse en meeslepende wijze de
Kinderboekenweek. De afgelopen dagen heeft het lezen heel wat aandacht gekregen op
school. We hopen dat dat effect heeft en dat uw kind thuis ook meer gaat lezen. Het is
ontzettend belangrijk dat uw kind goed leert lezen en met plezier leest.
Help uw kind hierbij, neem uw kind mee naar de bibliotheek. Koop een mooi boek. Lees
samen, lees voor en geniet.
Ouderbijdrage betalen
Het is tijd om de ouderbijdrage te betalen! De Sint is al bijna in het land, en die heeft wat
hulp nodig, zoals u weet:-).
U kunt dat op twee manieren doen:
1 Heeft u een stadspas? Geef die aan uw kind mee naar school en vraag uw kind de pas
even aan juf Carla te geven. Zij scant de pas en geeft deze weer terug aan uw kind.

Vanaf eind oktober zullen we ook regelmatig in de ochtend bij het hek klaarstaan om de
stadspassen te scannen.
2 Maak €50,- over naar rekeningnummer NL04 INGB 0664 3823 39 t.n.v. stichting Sirius inz.
Obs Holendrecht onder vermelding van “ouderbijdrage 2020-2021” en de naam en groep
van uw kind(-eren).
Binnenkort ontvangt u via de mail en via Parro hierover ook een bericht, met daarbij ook een
link om via iDeal te kunnen betalen.
Alvast bedankt namens de Ouderraad.
Dag van de Leraar
Op 5 oktober was de Dag van de Leraar. Vanwege Corona hebben we dat niet zo groot
gevierd, maar we hebben er wel aandacht aan besteed.
Alle medewerkers hebben een kadootje ontvangen van Zonova, we hebben taart gegeten en
alle leerlingen hebben geapplaudisseerd voor de juffen en meesters op onze school.
Sommige kinderen hadden een kadootje bij zich. Dat vonden we ontzettend lief!
Schoolontbijt stopt
Vanaf maart 2017 zorgden vrijwilligers uit de buurt er dagelijks voor dat de kinderen van
onze school rond half 9 een boterham konden eten. Voor het ene kind was het een extra
boterham, na het ontbijt thuis. Voor het andere kind was het wel eens het eerste wat zij die
dag aten.
We hebben in drie en een half jaar heel veel kinderen van een goed ontbijt kunnen voorzien.
Bijna alle kinderen ontbijten in de ochtend thuis. Daarom stoppen we na de herfstvakantie
met het aanbieden van het schoolontbijt.
Aan de ouders die niet iedere dag met hun kind ontbijten vragen we bij deze om dat
vanaf nu dagelijks wél te gaan doen. In het belang van uw kind.
We bedanken hierbij alle vrijwilligers voor hun inzet voor het Schoolontbijt.
Digitale informatiebijeenkomsten
We hopen dat u door het bezoeken van de digitale informatiebijeenkomsten een goed heeft
kunnen vormen over ons onderwijs en de werkwijzen op school. Heeft u hierover nog vragen
over aan de leerkracht van uw kind? Stuur dan even een berichtje via Parro of via de mail.
Jaarkalender
Vorige week ontving u de papieren jaarkalender, met daarin veel informatie over belangrijke
dagen en activiteiten.
De Vreedzame School
Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over De Vreedzame
School. Na de herfstvakantie starten we met blok 3.
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De Vreedzame School
De afgelopen periode weken hebben we gewerkt
aan Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’.
De kinderen hebben geleerd:
Om een conflict zelf goed op te lossen
- Om win-win oplossingen te bedenken.
- Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te
passen.
- Om zich bewust te zijn van hun eigen manier
van reageren op een conflict.
Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig.
Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
Geel- stevig, je komt op voor jezelf.
- Om na te denken over de druk van de groep en
het hebben van een eigen mening.
- Hoe om te gaan met kritiek.
Na de herfstvakantie starten we met Blok 3 ‘We hebben oog en oor voor elkaar’.
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te
hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét
elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen
oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt,
de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact,
knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat
het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te
zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en
samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde
dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’.
We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en
gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we
de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het
verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die
pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze
kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl
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