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 maandag 5 oktober 2020 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

De schoolweken vliegen weer voorbij en we zijn alweer bijna toe aan de herfstvakantie. Vrijdag voor 

de herfstvakantie (16 oktober) stond eigenlijk een studiedag gepland. Deze vervalt en zal een reguliere 

lesdag worden. U leest hier meer over verderop in de nieuwsbrief.  
 

De afgelopen weken zijn de kinderen erg druk bezig geweest om de citotoetsen van eind vorig 

schooljaar in te halen. Op dit moment zijn de leerkrachten al deze gegevens aan het analyseren om zo 

ons beredeneerde aanbod te maken voor de komende periode. Meer informatie over de toetsing 

ontvangt u volgende week, samen met de toetsuitslagen van uw kind(eren). Op dit moment zijn de 

gegevens nog niet in te zien via Parnassys.  
 

Daarnaast zitten we natuurlijk midden in de Kinderboekenweek met als onderwerp: ‘En Toen?’  Zo 

wordt er bijvoorbeeld terug in de tijd gelezen in groep 7, in groep 5 is er een tijdmachine, er zijn 

inspirerende hoeken in de gang en er worden allerlei leesbevorderende activiteiten gedaan in alle 

groepen. Ontzettend fijn om alle kinderen zo betrokken te zien bij deze activiteiten.  

 

Bijlagen bij deze Nieuwsbrief:  
 

• Informatiegids 2020-2021 (deze is ook op de site te vinden)  

• Voeren van eendjes (Gemeente ‘s-Hertogenbosch) 

• Rots en Watertraining 

• Nieuws van SJV 

 

Actuele informatie m.b.t. corona 

 

De coronabesmettingen lopen nog steeds op in Nederland en dat betekent dat wij ook op school de 

maatregelen weer hebben aangescherpt. We zien nog strenger toe op het aantal volwassenen dat in 

school aanwezig is. Dat betekent dat er momenteel bijvoorbeeld geen logopedie, typecursus en 

fysiotherapie op school zal plaatsvinden.  
 

Ook zijn de leerkrachten extra alert op de maatregelen rondom de hygiëne voor de kinderen en 

zichzelf, pauzeren niet meer samen, overleggen zoveel mogelijk online en gaan na schooltijd waar 

mogelijk ook sneller naar huis om daar te werken. Wij doen er alles aan om iedereen zo veilig mogelijk 

te laten werken en naar school te laten gaan.  
 

Bij een coronabesmetting of vragen waarop we niet direct een passend antwoord hebben, raadplegen 

wij de GGD om af te stemmen welke acties wij op school moeten inzetten. Wanneer een leerkracht 

van uw kind besmet is dan wordt u als ouder of verzorger daar uiteraard over geïnformeerd. Op onze 

website nemen zullen we informatie plaatsen over ons beleid m.b.t. corona. Als ouder verwijzen wij u 

voor de actuele maatregelen en veel gestelde vragen naar de site van de RIVM:  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 
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Studiedag 16 oktober vervalt  

 

Enkele weken geleden hebben we nog de inschatting gemaakt (op basis van de actualiteit van toen) 

dat we op een verantwoorde manier invulling aan de studiedag van 16 oktober zouden kunnen geven, 

maar hier komen we nu op terug. Het annuleren van een studiedag is niet wenselijk en heeft uiteraard 

nogal wat voeten in aarde. Toch gaan we dit nu doen, dat wil zeggen: we gaan de studiedag 

verplaatsen naar een later moment in dit schooljaar. In afwachting van de ontwikkelingen zullen wij 

later dit jaar een datum daarvoor plannen.  

 

De actualiteit heeft ons namelijk ingehaald. Hoewel we met flink wat aanpassingen en heel veel 

discipline misschien best een dag voor het hele team zouden kunnen inrichten, vinden we dit op dit 

moment niet verstandig en ook niet verantwoord. Formeel zou het weliswaar mogen, maar we vinden 

het niet uit te leggen dat je in een openbare afgesloten ruimte momenteel maar met maximaal 30 

personen mét mondkapje mag verblijven en dat wij dan met ruim 40 mensen zonder mondkapje in 

een ruimte zouden verblijven, zelfs als we voldoende afstand kunnen houden. 

 

Concreet betekent dit dat de kinderen vrijdag 16 oktober op school worden verwacht voor een 

reguliere lesdag. Mocht u op deze dag al andere activiteiten gepland hebben die niet te verzetten zijn, 

dan hebben we daar begrip voor. Laat u het aan de leerkracht van uw kind weten als uw kind die dag 

niet op school kan zijn? 

 

Aanmelden voor Plein Actief 

Plein Actief gaat weer beginnen! 

Vanaf 12 oktober zijn de kinderen van groep 3 tot en met 8 van 

harte welkom om lekker te komen sporten. 

Elke dinsdag van 14.30 uur tot 15.15 uur (m.u.v. vakanties en 

studiedagen) zal Plein Actief plaats vinden op het schoolplein van de bovenbouw en bij regen in de 

sporthal van Kindcentrum Het IJzeren Kind. Plein Actief wordt georganiseerd door Loek van Veen 

(docent bewegingsonderwijs in opleiding), onder begeleiding van docent bewegingsonderwijs Maurits 

Wansink. 

Naast de leuke activiteiten die we doen op het schoolplein tijdens de reguliere Plein Actief, worden er 

verspreid over het schooljaar ook activiteiten georganiseerd die tijdens een gymles niet aan bod 

kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan lasergamen of archery tag! Deze activiteiten worden ruim van 

te voren aangekondigd via digitale media, flyers en tijdens de Plein Actief! 

Om deze extra activiteiten mogelijk te maken vragen we een vrijwillige eenmalige bijdrage van € 2.50 

voor een half schooljaar of € 5,- voor een heel schooljaar. Graag zo snel mogelijk de bijdrage contant 

mee geven aan uw kind en bij Plein Actief aan de begeleider overhandigen. Zo krijgen we een goed 

beeld van het budget voor de in te plannen extra activiteiten.  
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Alleen kinderen die een bijdrage hebben geleverd kunnen deelnemen aan deze extra activiteiten. De 

overige Plein Actief activiteiten zijn vrij toegankelijk, ook zonder financiële bijdrage. 

Loek van Veen & Maurits Wansink (maurits.wansink@signumonderwijs.nl) 

 

De Vreedzame School  |  Blok 2 

 

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 2 

“Wij lossen zelf conflicten op”. Doel: kinderen leren om op een 

positieve manier met conflicten om te gaan. Wat is het verschil 

tussen een conflict en een 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; je probeert ze op een positieve 

manier op te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want we 

reageren verschillend op conflicten. Of je staat stevig, je komt 

op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander.  

 

Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. 

Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. De kinderen leren een 

stappenplan om conflicten zelf op te lossen.  

 

De kinderen leren:  
 

● 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.  

● Er wordt in de klassen gebruik gemaakt van de gekleurde petten.  

Rode pet agressief, je bent boos en wordt driftig.  

Blauwe pet weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.  

Gele pet stevig, je komt op voor jezelf. 
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