December 2019
Agenda:
Vrijdag 15,22 en 29 november en 6 en 13 december : schoolschaatsen voor groep 5 t/m 8
Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest
Woensdag 18 december: kerstviering van 17.00 uur- 18.00 uur in de kerk
Donderdag 19 november: kerststukjes maken samen met de Unia skoalle
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari: kerstvakantie
Woensdag 8 januari: kerstbomenactie, samen met de Unia skoalle
Woensdag 15 januari: nieuwjaarsreceptie 20.00 uur in de Golle

Woord vooraf
Twee weken geleden hebben we met elkaar kunnen
merken dat het tekort aan professionals binnen het
onderwijs ook onze school raakt. Er zijn geen
leerkrachten in te zetten tijdens afwezigheid. We
proberen altijd de goede oplossing te vinden voor de
kinderen. We vinden het als team fijn te ervaren dat we
daarin kunnen rekenen op jullie begrip. We blijven ons
inzetten voor goed onderwijs aan jullie kinderen.

Dankjewel
Wat zijn we dankbaar dat we door zoveel ouders
geholpen worden tijdens allerlei activiteiten in en
buiten de school. Dankjewel!

Vreedzame school
Sinds het begin van het schooljaar zijn we als school aan
de slag met de principes van de vreedzame school.
Blok 2 Algemeen
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken
komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren
we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat
ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er
mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier

conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen
tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet
uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer
het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind.
Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de
verliezer. De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst
rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken
over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de
kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas
een goede manier is om rustig te worden. We noemen
dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas
met een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje
en wat de kinderen meer bedenken. Er worden ook
afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet
langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester
houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet
afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom
afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met
het zoeken naar een oplossing. Meer weten over De
Vreedzame School? U kunt kijken op
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen
op school.
Wij zijn gestart met de lessen uit Blok 2 (We lossen
conflicten zelf op). Het doel is kinderen te leren om op
een positieve manier met conflicten om te gaan. De
lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen
conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening.
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. Wanneer
conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van
ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt
reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet
wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos
en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor
jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt
naar een win-win oplossing. In groep 1 en 2 leren de
kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp
van de LOS HET OPKAART. In groep 3 tot en met 8 leren
de kinderen dat met behulp van het stappenplan
PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over

kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en
met kritiek omgaat. We kijken ook naar conflicten in de
wereld en de rol van de Verenigde Naties.

Fusie
De ontwikkelingen rond het fusie onderzoek zijn in volle
gang. We zijn blij dat zoveel ouders bereid zijn in een
werkgroep mee te denken over de toekomst van het
onderwijs in Wirdum. De eerste werkgroepen zijn bij
elkaar geweest. Er vinden mooie inhoudelijke
gesprekken plaats.

Schoolschaatsen
De eerste lessen zitten er al op. Maar wat een
fantastische belevenis. Elke les leren de kinderen weer
een beetje beter schaatsen. Er zijn al veel kinderen die
een blij dat ik glij abonnement hebben. Lekker veel
schaatsen komende winter.

Leerlingenraad
De leerlingen van de leerlingenraad zijn al behoorlijk
actief. Ze denken na over mooie dingen. Zo gaan ze de
knikkerpotjes schoonmaken zodat ze weer gebruikt
kunnen worden. Samen met andere kinderen uit groep
5/6 en 7/8 zijn ze op maandag en vrijdag samen met
een juf pleinwacht. Zo leren we samen
verantwoordelijk zijn voor een goede pauze. Zij kunnen
helpen conflicten op te lossen en te troosten als er
verdriet is. Ook sluit dit aan bij de principes van de
vreedzame school.

Typetuin
Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 6 t/m 8 een
brief mee van de Typetuin. Hierin wordt een type
cursus aangeboden. Deze cursus vindt plaats op de
Arke. De communicatie gaat verder via de Typetuin.

Klasbord
Alle ouders hebben een uitnodiging gekregen om zich
aan te melden bij klasbord. Via klasbord krijgt u een
kijkje in de groep. Heeft u zich nog niet aangemeld, het
kan nog steeds en is zeker de moeite waard.

Sinterklaasfeest
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi
wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje.
5 december is het zover. Sinterklaas komt naar de
scholen. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
De Sint komt aan om 8.30 uur op het plein van De Arke.
Tot 9.30 uur is de Sint bij de groepen 1 & 2 van beide
scholen. Rond 9.40 uur zal hij groep 5/6 bezoeken en
rond 9.55 uur groep 7/8.
We hopen op een fantastisch feest.

Kerstviering
Woensdag 18 december vieren we de kerstviering. Dit
jaar is de viering in de kerk te Wirdum. U bent allen van
harte welkom. De viering begint om 17.00 uur en is
rond 18.00 uur afgelopen. We hopen u dan te
ontmoeten.

