In en rond de klassen

De Vreedzame School, blok 5
Komende
week
starten we met het
nieuwe blok van De
Vreedzame
School,
met als onderwerp
"We dragen allemaal
een steentje bij".
U vindt hier de

kletskaarten voor de groepen 1 en 2, hier voor
groep 3, hier voor groep 4, hier voor groep 5 en
hier voor groep 6. Zoals altijd kunt u deze
gebruiken om de onderwerpen ook thuis
bespreekbaar te maken.
Voor de groepen 7 en 8 worden ook lessen in
hetzelfde thema gegeven, maar bestaan er geen
kletskaarten.

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is een belangrijk thema, ook
op onze school. We monitoren het sociaal
welbevinden door te observeren, de pesttest en
sociogrammen af te nemen en door het
welbevinden te monitoren via leerlingvolgsysteem Zien!, dat onderdeel is van ParnasSys.
Afspraken hierover zijn onder andere geborgd in
ons respectprotocol, dat u ook op onze website
vindt.

Verder zijn we verplicht jaarlijks een anonieme
meting te doen, waarin kinderen van de groepen
5 tot en met 8 aangeven hoe zij de sociale
veiligheid op school beleven. Deze leerlingen
vulden of vullen de vragenlijst één dezer dagen
digitaal en onder schooltijd in, waarna er een
uitslagenrapport volgt. Die delen we met team,
medezeggenschapsraad en inspectie.

Mini-concert
Donderdagochtend
17
maart werden de
kinderen van de groepen 3 tot en met 8 verrast
met een miniconcert in de gymzaal van school.
Een
aantal
muzikanten
Muziekschool
speelden voor ons
een
muzikaal
sprookje. Op deze
manier konden de
leerlingen op een
laagdrempelige
manier kennismaken
met
(klassieke)
muziek
en
de
bijbehorende
instrumenten.
Er
werden heel wat

van

Heuvelrug

mooie noten gespeeld.
Met alle oudsten van de school is een flyer
meegegaan, waarin de kinderen werden
uitgenodigd ook zelf eens de instrumenten te
komen uitproberen. Meer informatie kunt u
vinden in genoemde flyer of op de website
www.heuvelrugmuziekschool.nl/.
(Bart
van
Geffen)

