
 
NIEUWSBRIEF 3 
1 november 2017 schooljaar ’17 - ‘18 

              Dennenweg 14-15 2061 HX Bloemendaal  -  023 5257924  -  www.st-theresiabloemendaal.nl 

AGENDA 
do.       9 november 
vrij.    10 november 
23 en 27 november 
vrij.    24 november 
di.        5 december 
wo.      6 december 
do.     14 december 
do.     21 december 
 
vrij.    22 december 

 
 
‘Jip is een Cowboy’ groep 1-2 
Nationaal schoolontbijt alle groepen 
10 minuten gesprekken 
Schaatsen voor Water - IJsbaan Haarlem 
Sinterklaasviering en continurooster (alle kinderen om 14.00 uur uit) 
Inloop tot 9.30 uur, speelgoeddag groep 1,2 en 3 
Alle groepen vrij: studiedag leerkrachten 
alle kinderen om 12.00 uur uit, ‘s avonds Kerstdiner/ viering op 
school 
Alle groepen om 12.00 uur uit: Kerstvakantie! 

 

Meester Nick getrouwd 
In de herfstvakantie is meester Nick      
getrouwd met zijn grote liefde Kim.      
Wat op vrijdagavond 27 oktober     
begon als een ‘10-jaar-samen-feest’    
werd na een half uur omgetoverd tot       
een bruiloft. Alle gasten werden     
verrast met deze mooie en unieke      
gebeurtenis.  
 
De Vreedzame School update 
In alle klassen zijn de lessen van blok 1 ‘We horen           
bij elkaar’ bijna afgerond. Door de lessen leren de         

kinderen elkaar beter kennen. Verder     
hebben de kinderen samen met hun      
leerkracht(en) afspraken gemaakt   
voor in de klas: hoe kunnen we goed        
werken en hoe kunnen we samen      
leuk spelen. Alle kinderen hebben     
hun handtekening gezet onder de     
afspraken.  

De kinderen hebben het gehad over      
verantwoordelijkheid voor elkaar en de klas. Er zijn        
taken bedacht die in de klas zijn uit te voeren, zoals           
schriften uitdelen, het lokaal vegen en de       
chromebooks opruimen. Samen zorgen de kinderen      
ervoor dat alle taken netjes worden uitgevoerd.  
Bij deze nieuwsbrief vindt u de informatiebrief over        
blok 2. 
 
Kalender op de Website 
Op onze website vindt u in de kalender (bijna) alle          
activiteiten. Wij proberen alle activiteiten die er in de         
loop van het jaar bij komen ook hier toe te voegen.           
Tip: u kunt deze kalender ook importeren in uw         
eigen agenda! (doe dit dan liefst per maand, zodat u          
ook de later toegevoegde informatie niet mist).  
 

ALV- oudervereniging 
Gisterenavond was de algemene ledenvergadering     
van de oudervereniging, met aansluitend een      
presentatie over De Vreedzame School. De      
oudervereniging heeft het financieel jaarverslag     
2016-2017 en de begroting voor 2017-2018      
besproken. Marco Workel, die de oudervereniging      
verlaat, willen wij ook graag langs deze weg        
nogmaals bedanken voor al zijn inzet in de        
afgelopen jaren! 
De oudervereniging is hard op zoek naar nieuwe        
leden omdat aan het einde van dit schooljaar ook         
Marije en Wiegert af zullen treden! 
 
Nationaal Schoolontbijt 
Volgende week vrijdag, 10    
november, is het Nationaal    
Schoolontbijt: alle kinderen mogen    
dan zonder ontbijt naar school: dat      
zullen wij hier gezamenlijk eten! In      
de bijlage bij deze nieuwsbrief     
meer informatie over deze landelijke actie. 
 
Schaatsen voor Water 

Op 24 november zullen alle     
kinderen gaan schaatsen voor    
water: een actie van Plan     
Nederland, waarmee veilig   
drinkwater voor de kinderen in     
Ethiopië gerealiseerd word. Uw    
kind krijgt hier de komende week      

informatie over mee naar huis en in de hogere         
groepen zullen ook gastlessen gegeven worden. In       
de bijlage bij deze nieuwsbrief alvast de eerste        
informatie. 
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Stagiaire in groep 4 
Mijn naam is Fenne de Vries en ik ben         
17 jaar. Het komende jaar loop ik op de         
donderdag stage op deze school.. Het      
eerste halfjaar loop ik stage in groep 4        
en het andere halfjaar in een andere       
groep.  
Ik zit in mijn eerste jaar van de PABO in Leiden. Ik            
vind het ontzettend leuk om kinderen iets te leren en          
om ze tot ontwikkeling te laten komen. Naast school         
hou ik me veel bezig met sport. Ik sport eigenlijk mijn           
hele leven al en heb gemerkt hoe belangrijk        
bewegen voor een mens (en dus ook voor kinderen)         
is. Ik hoop tijdens mijn stage ook op de kinderen          
over te kunnen brengen hoe belangrijk bewegen is. 
U zult mij vast en zeker tegenkomen op de gang.          
Aarzel dan niet om even een praatje met mij te          
maken of vragen te stellen! 
 
Stagiair in groep 6 

Mijn naam is Niels Adema en ik ben        
20 jaar. Het komende jaar zal ik elke        
donderdag stagelopen op deze    
school. Het eerste halfjaar zal ik dat       
doen in groep 6 en het andere       

halfjaar doe ik dat in een andere groep.  
Ik zit in mijn eerste jaar van de PABO aan de           
hogeschool in Leiden. Ik vind lesgeven aan kinderen        
en jongeren heel leuk en daar wil ik mijn beroep van           
maken. Naast mijn studie sport ik best vaak en         
daarom heb ik gekozen voor de sportklas. Ik wil         
uiteindelijk ook de bevoegdheid halen om gymleraar       
te worden, maar dat is voor later. Eerst wil ik deze           
stage goed en met plezier afronden. Jullie zullen mij         
vast vaker tegenkomen en aarzel dan niet om een         
praatje met mij te maken. 
 
Mad science is leuk! 
Je leert van alles bij Mad Science, zoals raketten         
maken met karton/plastic en deze versieren met       
leuke stickers en hoe    
het heelal in elkaar zit     
d.m.v. ballonnen. Alles   
op een leuke en    
speelse manier.  
We hebben hele leuke    
leerkrachten met  
humor. Een juf voor de kleine kinderen een een         
meester voor de grote kinderen. Ze zijn allebei heel         
aardig en het is te zien dat ze heel erg hun best            
doen. 
Zojti uit groep 6  
 

Peuterspeelzaal 
Deze keer geen nieuws vanuit de      
peuterspeelzaal. De volgende nieuwsbrief    

krijgt u weer een update. 
 
Kledingbeurs 
De Theresia Kledingbeurs was    
wederom een daverend   
succes! Op woensdag 18    
oktober was de najaarseditie    
van deze beurs. Hij was weer      
goed bezocht en er zijn veel      
kleren en spullen verkocht. De     
opbrengst voor de school    
bedraagt € 479,=. Dit is mede      
mogelijk gemaakt door de    
dames van de organisatie.    
Dank hiervoor. We kijken nu     
alweer uit naar de voorjaarseditie! 
 
Programmeerles 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kregen een          
programmeerles en dat was leuk. Tenminste bij ons        
in de klas (groep 5). Eerst moest je een naam          
bedenken, bijvoorbeeld hond2000 of    

paardenwind682. In het spel moest je met je robot         
een parcour afleggen. Soms moest de robot stenen        
slopen met een hamer. Je kunt ook zelf levels         
maken en de website heet www.bomberbot.nl 
Otto & Ward uit groep 5 
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Nieuwsbrief De Vreedzame School 
In Blok 1 Wij horen bij elkaar hebben de kinderen geleerd: 

- om te praten over de sfeer in de groep 

- om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met  

   iemand doet 

- om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen 

- dat iedereen een eigen mening mag hebben 

- om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar 

omgaat 

- dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft 

- om samen te werken 

- om een presentatie te ‘geven over zichzelf gaat: de ‘ik-presentaties (groep 8) 

 

Blok 2: We lossen conflicten zelf op 

Wij zijn inmiddels gestart met de lessen uit Blok 2. 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. 

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. 

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. 

Tip voor thuis 

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag er naar en praat er over. 

Laat uw kind weten wanneer hij of zij  een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander 

is. Stimuleer om ‘opstekers’ te geven.  Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term 

‘opsteker’.  
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Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op  www.devreedzameschool.nl of 

natuurlijk langskomen op school. 
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