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Vanuit het team
Deze week was er iets leuks om naar uit te kijken.
Het schoolreisje. En groep 8? De kinderen waren
op school. Best bijzonder om helemaal alleen in
school te zijn. Fijn dat alle kinderen weer veilig op
school aangekomen zijn.

Trefwoord
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28
september): Presteren
Inhoud: Over grote en
kleine prestaties, de
waardering ervan en de vraag hoe presteren kan
bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1
Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).

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 OP-KAART. 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. En wordt
ook gekeken naar conflicten in de wereld en de
rol van de Verenigde Naties.

De Grondwet en Vreedzame School

Startgesprekken

Vorig schooljaar hebben
we de Grondwet van
De Windroos ingevoerd
op school. Hierin staan
de regels van de school.
Aan het begin van het
schooljaar stellen we
iedere week een regel
centraal. Komende week is dat: ‘Wij lossen
conflicten samen op’.
Dit pas goed bij het tweede blok van de
Vreedzame School, waarin kinderen leren om
conflicten op te lossen. In de klas oefenen de
kinderen om conflicten op te lossen en wordt er
gepraat over het verschil tussen een
meningsverschil, conflict en ruzie.

Bijna alle startgesprekken van groep 5 t/m 8 zijn
geweest. Goed om met de kinderen samen te
bespreken wat ze willen bereiken. We gaan met
de kinderen aan de slag!

Vreedzame school blok 2
In dit blok leren we om zelf conflicten op te
lossen. Conflicten horen bij het leven: je bent het
niet altijd met elkaar eens. Het doel van de lessen
in dit blok 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: 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.

Schoolreis groep 1 t/m 7
Een korte impressie groep 1 en 2 Malkenschoten
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Een korte impressie van het schoolreisje Dinoland

Welke vakgebieden behoren tot de logopedist:
spraak (waaronder het verwisselen van klanken
of stotteren), taal (woordenschat, zinsopbouw,
begrijpend lezen, spelling), stem
(heesheid/schor), slikken, eet/drink problemen,
gehoor (auditieve verwerkingsproblemen),
afwijkende mondgewoontes (slissen).
Ik ben alle dagen telefonisch bereikbaar op tel.
06-44272214 en per mail op
eva.logopedie@gmail.com. Ik ben hier
behandelend op de vrijdag. Behandelingen op
andere werkdagen zijn ook mogelijk. U mag ten
allen tijde op mijn deur kloppen voor vragen.

Oud papier!
Fotoproject groep 8
De kinderen van
groep 8 doen
mee aan een
fotoproject. Er
volgt een echte
expositie. We
horen graag
wanneer dit is.

Even voorstellen: Eva Visser - Logopediste
Mijn naam is Eva Visser en ik ben sinds de
zomerperiode 2018 werkzaam bij Logopedie
praktijken Amersfoort.
In juli 2018 ben ik
afgestudeerd als logopedist
aan Hogeschool
Windesheim te Zwolle.
Tijdens mijn opleiding heb
ik stage gelopen in het
speciaal onderwijs en in
een logopediepraktijk. Ik heb ervaring opgedaan
in het werken met verschillende logopedische
problematieken bij kinderen en volwassenen.
Mijn wens is om werkzaam te zijn in het
basisonderwijs. De mogelijkheid tot sparren met
andere disciplines (leerkrachten, ib’ers etc.) en
het uiten van mijn creativiteit tijdens het werken
met kinderen is mijn passie.

De oud papier container
wordt iedere ochtend door
onze conciërge meester
Albert aan de weg gezet.
Graag ontvangen wij uw oud
papier! U doet toch ook mee?
De inkomsten komen altijd ten goede aan de
leerlingen.

Nieuw op school
Tugra Sahin komt maandag 24-09 bij ons op
school. Hij gaat naar de Kleine Beer-klas.
Welkom en veel plezier gewenst!

Onze jarigen tot en met 30 september
24-09
25-09
26-09
27-09
28-09

Dima Hirsi
Thai Stolk
Jennelle Djairin
Eptisam Mudhar
Marwa Alhanoosh
Safa Alhanoosh
Eldin Becirovic

gr. 4
gr. 6
gr. 5
gr. 5
gr. 7
gr. 7
gr. 4

Van harte gefeliciteerd! Fijne dag gewenst.

Agenda
01-10 Kijkmoment gr. 4 en 5
03-10 t/m 05-10 Kamp groep 8
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03-10 Start Kinderboekenweek
22-10 Herfstvakantie

