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Reminder studiedag woensdag 3 november en studiemiddag dinsdag 16 november 

Het staat op de website en is al meerdere keren vermeld in de nieuwsbrieven:  

woensdag 3 november en dinsdagmiddag 16 november zijn alle leerlingen vrij.  

De Vreedzame School: We hebben ooor voor elkaar 

Deze week gaan we starten met blok 3 van de Vreedzame 

school. 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 kinde ren 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. 



Ouderbijdrage en schoolreis 2021-2022 
Op 4 oktober hebben we een gezellige dag gehad in de Efteling. Het was heerlijk weer en we hebben 
allemaal genoten van het park en het samenzijn. Fijn dat het weer kan!  
Zoals meerdere keren is aangegeven was de schoolreis van 4 oktober de uitgestelde schoolreis van 
de afgelopen twee schooljaren.  
 
Vanaf nu gaan we ons richten op de inning van de ouderbijdrage en de schoolreis voor dit schooljaar 
(2021-2022). Dat kan op twee manieren:  
 
1 Laat de stadspas van uw kind(eren) scannen 
Heeft uw kind een stadspas? Dan kunt u deze door Marcella Markelo van het Buurtteam laten 
scannen op school.  Zij is er op de dinsdagochtend van 8.20-8.45 uur. Hieronder vindt u haar 
gegevens.   
Marcella Markelo : M 06 40 16 51 27, m.markelo@buurtteamamsterdamzuidoost.nl  

2 Maak €50,- over naar rekeningnummer NL97RABO0361439903, t.n.v. stichting Zonova, onder 
vermelding van “ouderbijdrage 2021-2022” en de naam en groep van uw kind(-eren).   
 
Via Parro en de mail ontvangen alle ouders binnenkort de uitnodiging om de ouderbijdrage en 
schoolreis van dit schooljaar te betalen. Herinneringen van dit bericht stoppen als er is betaald.  
 
Heeft u begin dit schooljaar de stadspas laten scannen? Dan is de ouderbijdrage voor dit schooljaar 
betaald.  
 

Nieuws vanuit het team 
Vorige week is Clincia Alberg op school gestart. Zij is als onderwijsassistent op onze school komen 
werken. Juf Clincia is er op dinsdag tot en met vrijdag.  
Vandaag is onze nieuwe collega Belinda Uyleman ons team komen versterken. Belinda is werkzaam 
als officemanager op onze school.  
Voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van twee medewerkers bij de Nieuwkomers, 
juf Henny en juf Janet. Hun opvolgers zijn inmiddels al gestart; dat zijn Sander Schreurs en Co van 
den Beld. Meester Sander werkt als leerkracht bij de Nieuwkomers, meester Co is werkzaam als 
coördinator.  
 
Sportinterview 
Dinsdag 9 november zal tijdens de gymlessen van de groepen 3 t/m 8 een sportinterview worden 
afgenomen. Dit doen we om ons sport- en beweegaanbod beter te kunnen afstemmen op de 
behoeften van onze leerlingen.  

Er worden vragen gesteld als: ‘ heb je een zwemdiploma? ‘; zo ja ‘welke dan?’; ‘zit je op sport bij een 

vereniging?’; ‘doe je aan naschoolse sport?’ ‘als je nog niet aan sport doet zou je dat wel willen?’ etc. 

Etc.  

Het interview wordt afgenomen door medewerkers van sportservice Amsterdam.  

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan wil meester Daan dat even weten zodat hij uw kind niet 

naar de interviewer stuurt. Geef uw kind dan even een kort briefje mee voor meester Daan. 

 

 



AVG-proof- Privacy reminder  

Jaarlijks wordt gevraagd voor welke doeleinden u 

toestemming geeft om foto’s en filmmateriaal van uw 

kind te maken en te gebruiken. De school zorgt dat er 

alleen foto’s en video’s gemaakt worden van leerlingen 

waarvan de ouder/verzorger toestemming heeft 

gegeven.  

Wij vragen u om vóór 10-11 2021 in Parro uw privacy-

voorkeuren door te geven.   Veel ouders hebben dit 

inmiddels al gedaan, waarvoor dank. 

 

  

Dit kunt u in Parro eenvoudig doen via de volgende stappen:    

- Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren.   

- Tik op Privacy-voorkeuren.   

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.     

 

Woensdagochtend lekker lezen!   
Zien lezen doet lezen! Daarom hebben we op school 
afgesproken om iedere woensdagochtend vanaf 8.20 uur te 
lezen, tot ongeveer 9.00 uur. Als de leerlingen op school komen 
en hun jas en tas hebben opgehangen is het tijd om te 
beginnen. We hebben veel leuke en verschillende soorten 
boeken op school, en daarnaast ook de Kidsweek.    

Op tijd op school  
Medio september was de leerplichtambtenaar bij ons op bezoek om te 
controleren hoe het gaat met het op tijd komen. U bent daar als ouder/ 
verzorger verantwoordelijk voor. Hierbij nogmaals een compliment voor 90% 
van u: uw kind was keurig op tijd. Helaas was 10% van de leerlingen te laat, 
zonder bericht. Dat is veel, gaf de leerplichtambtenaar ons aan.   
Overtreed de wet op leerplicht niet, maar bel even naar school als u uw kind 
niet op tijd op school kunt krijgen. Dat is en blijft uw verantwoordelijkheid.   
 
Overzicht vakanties en vrije dagen tot aan de kerstvakantie   

Studiedagen/ (extra) vrije dagen    
woensdag 3-11-2021 studiedag medewerkers obs Holendrecht/ obs De Brink  

vrijdag 24-12-2021 lesvrije dag voor de kerstvakantie    

Studiemiddagen   
dinsdag 16-11-201 12.00 uur uit, studiemiddag medewerkers obs Holendrecht 

vrijdag 3-12-2021 12.00 uur uit, vrije middag na Sinterklaasfeest op school  
donderdag 23-12-2021 12.00 uur uit, studiemiddag medewerkers obs Holendrecht 

Schoolvakanties  
25-12-2021/9-1-2022   Kerstvakantie  

 
         
     


