
 
NIEUWSBRIEF 4 
18 december 2017 schooljaar ’17 - ‘18 

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

AGENDA 
di.      19 december 
wo.    20 december 
do.     21 december 
vrij.    22 december 
ma.      8 januari 

 
 
gr. 7 & 8: kerstconcert Bloemenstroom 
gr. 1/2: kerstvoorstelling 11.30 uur voor ouders 
alle kinderen om 12.00 uur uit; ‘s avonds kerstdiner/-viering op school 
alle kinderen om 12.00 uur uit: kerstvakantie! 
eerste schooldag 2018 

 

Kerstviering donderdag 21 december 
Op donderdag 21   
december is weer het    
jaarlijkse kerstdiner op   
de St. Theresiaschool.   
Wij trappen om 17.30    
uur af op het    
schoolplein met het kerstkoor. Hier zullen meerdere       
leerlingen onder leiding van juf Els kerstnummers       
ten gehore brengen. Wilt u er zelf voor zorgen dat          
uw kind(eren) tijdens het zingen van het kerstkoor        
stil zijn, zodat iedereen kan genieten van het        
optreden? 
Vanaf 18.00 uur gaan de leerlingen met hun        
meesters en juffen naar het lokaal om te beginnen         
aan het diner. Voor de groepen 1 t/m 6 is dit tot            
19.00 uur, voor groep 7 en 8 tot 19.15 uur. 
Haalt u uw kind(eren) weer op in de klas? 
 
Kerstborrel voor de ouders: 
Ook dit jaar wordt er voor de ouders weer een          
gezellige kerstborrel op het schoolplein     
georganiseerd tijdens het kerstdiner. Vuurkorven en      
kerstliederen maken dorstig. Dat is vorig jaar wel        
weer gebleken. Zoals elk jaar wordt er met de pet          
rond gegaan om de kosten hiervoor te dekken.  
 
Kiwi-ballen 
Al een tijdje zijn we aan het sparen voor extra ballen           
om buiten mee te spelen. Hiervoor zijn de stickertjes         

nodig die op kiwi’s    
zitten. We missen er    
nog ongeveer 26   
om de 10 ballen    
voor de school te    
krijgen: helpt u ons    
nog even mee?   
Voor het einde van    
de week moet de    
poster opgestuurd  
zijn. 

 
 

Juf Noor bevallen van zoon Siem 
Afgelopen zondag 17 december is juf Noor bevallen        
van een prachtige zoon: Siem. 
Moeder en zoon maken het goed. Wij feliciteren        
Noor en haar man met dit mooie wondertje en         
wensen hen heel veel geluk. 
 
Kleutervoorstelling 20 december 
Op woensdag 20 december geven de      
kleutergroepen 1/2 A & B een kerstvoorstelling. Voor        
alle ouders van de kleuters is dit om 11.30 uur. Komt           
u ook?! 
 
OOK trainingen groep 6 en 7 
De groepen 6 en 7 hebben de extra sociale         
vaardigheidstrainingen, gegeven door de OOK     
expertisegroep, (bijna) afgerond. De trainingen     
sluiten goed aan bij de werkwijze en doelen van de          
Vreedzame School en zorgen voor net wat meer        
aandacht voor het ontwikkelen of behouden van een        
goed, positief groepsklimaat. Ook volgend schooljaar      
zal de groep 6 deelnemen aan deze extra training. 
 
Parro App 

Van een aantal ouders ontvangen wij      
de vraag waarom zij zo laat (soms zelfs        
midden in de nacht) een E-mail      
ontvangen met de titel ‘je hebt iets       
gemist’. Deze mails worden als     
reminder aan u gestuurd op het      

moment dat er een melding is geweest binnen de         
app en u deze niet gelezen heeft.  
(ook als u de melding gezien hebt, maar niet echt          
geopend, krijgt u alsnog een mail). Mocht u verdere         
vragen over het gebruik van Parro hebben, dan kunt         
u altijd kijken op de site van Parro.  
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En strooi dan wat lekkers... 
Op dinsdag 5 december verwelkomden de kinderen       
Sinterklaas. Alle kinderen zongen uit volle borst en        
de Sint en zijn Pieten waren meteen vrolijk. De         
Pieten strooiden met hun snoepgoed en      
ondertussen heette juf   
Jeannette de Sint   
persoonlijk welkom. Hierna   
zijn alle kinderen met hun     
juf of meester naar de klas      
gegaan. In de onderbouw    
kregen alle kinderen een cadeau van de Sint. In de          
bovenbouw werd Sint traditioneel met surprises      
gevierd.  
 
Schaatsen voor schoon water 
Vrijdag 24 november j.l. zijn alle leerlingen gaan        
schaatsen voor het goede doel. Dit goede doel was         

'Schoon water'. De   
kinderen van de   
bovenbouw hadden  
gezocht naar sponsors,   
zodat zij voor elk gereden     
rondje een mooi bedrag bij     

elkaar hadden geschaatst. De kinderen wisten van       
geen ophouden. Dat moet een mooi bedrag zijn dat         
bij elkaar is geschaatst voor het goede doel.  
De kinderen van de onderbouw schaatsten op de        
middenbaan. Hier konden zij rustig aan doen en        
vooral plezier met elkaar hebben. Voor iedereen was        
het een zeer geslaagde en leuke ochtend! 
Mocht je de sponsor envelop nog niet hebben        
ingeleverd: dat  kan nog deze week! 
 
Reminder Schoolfoto’s 
Veel ouders hebben de foto’s hebben bekeken en        
ook besteld! Maar ook een klein deel van de ouders          
heeft de foto’s niet bekeken. De kortingscode van        
20% op de fotosets is nog even geldig ( tot 23           
januari ). Op dit moment zijn er ook 2 leuke          
december acties waarbij de ouders 20% korting op        
de fotovergrotingen en de canvasdoeken ontvangen!      
Bij deze nieuwsbrief ook de betreffende      
korting-codes 

Peuterspeelzaal 
De peuters zijn druk in de weer met het         
kerstverhaal. Het boekje van het kerstkindje      

willen de kinderen toch regelmatig     
lezen. Het is leuk om te zien dat het         
de kinderen aanspreekt. De klas is      
al helemaal in gezellige    
kerststemming. 
De werkjes van de kinderen zijn      
bijna allemaal klaar en zullen deze      
week allemaal mee naar huis gaan. Via deze weg         
willen we iedereen heel fijne feestdagen wensen en        
zien we elkaar weer in het nieuwe jaar. Vanaf         
maandag 8 januari 2018 zijn we weer op school. 
 
Naar de Mont Blanc 
Op vrijdagochtend 1 december vertrokken de      
leerlingen van groep 5 naar de top van de Mont          

Blanc. Niet in Frankrijk,    
maar gewoon in   
Haarlem centrum. Om   
precies te zijn in het     
Teylersmuseum. Hier  
kregen de leerlingen   

een expeditie naar de Mont Blanc en ontdekten van         
alles over luchtdruk en temperatuur. Ze kregen een        
korte rondleiding en hebben ook proefjes gedaan.       
Een erg unieke en leerzame rondreis door het        
Teylersmuseum. 
 
Sneeuwpret 
De kleuters hebben volop    
genoten van de sneeuw!    
Door de parro oproep ‘s     
morgens vroeg hadden we    
wel 9 sleetjes! En wat     
hadden wij een dolle pret     
met zijn allen in de sneeuw! 
 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 4 - 18 december 2017 - Dennenweg 14-15 2061 HX Bloemendaal - 023 5257924 - www.st-theresiabloemendaal.nl 

2 

http://www.st-theresiabloemendaal.nl/


  

 

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School 

In Blok 2  ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd: 

- 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, 

- Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig, 

- Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt, 

- Geel- stevig, je komt op voor jezelf. 

- Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een 

eigen mening, 

- Hoe  om te gaan met kritiek. 

-  

Blok 3: We hebben oor voor elkaar 

Algemeen: 

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen 

gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. 

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar 

te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, 

actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar 

te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. 

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. 

Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. 

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren  naar dezelfde dingen kunnen 

kijken.  We spreken dan over  het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders 

tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit 

verschillende gezinnen komen. 

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen 

van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng 

gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over 

cyberpesten en wat ze kunnen doen. 

Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face. 

 Wij  starten met de lessen uit: 

  

Blok 3: We hebben oor voor elkaar: 

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed 

luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening 

overbruggen. 

De lessen zijn gericht op: 

-       Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van 

conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren. 

-       Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede  vragen 

te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd. 

-       Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de 

interpretatie van een boodschap kan verschillen. 

-       Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een 

ander. 

-       Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van 

debatteren. 

-       Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming. 

- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via 

de ‘sociale media’. 
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Tip voor thuis 

Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT. Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt om conflicten op te 

lossen. Tijdens blok 3 krijgen de groepen 1 tot en met 4 weer een kletskaart mee naar huis. U kunt 

als ouders de kletskaart van blok 3 bespreken met uw kind, zoals bijvoorbeeld voor de kleuters: “Kun 

je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?” Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna 

een vraag stel?” Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je 

gezicht, armen, handen? Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.” 

 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op 

www.devreedzameschool.nl , of langskomen op school. 
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