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Startgesprekken
Deze week houden wij als school weer de startgesprekken. De gesprekken zijn op school.
Mocht de leerkracht alsnog een gesprek willen voeren met degenen die niet in de
gelegenheid zijn bij het startgesprek aanwezig te zijn, dan neemt hij/zij contact met u op.
Vergeet u niet het ingevulde gespreksformulier mee te nemen?

De Vreedzame School (Blok 2 We lossen conflicten zelf op)
Na twee weken school zijn we gestart met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf
op). 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.
In groep 7/8 starten we met de mediatorentraining. Deze worden gegeven door juf Ella en
juf Jeanette.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep enthousiaste
vertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen van
onze school, die zich inzet voor een prettige gang van zaken
op school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad is er om mee te denken,
praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de
klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar ideeën en
voorstellen van alle leerlingen. Dit staat standaard op de
agenda van de Vreedzame School.

Daarnaast brengt de school (directie/leerkrachten)
agendapunten in.

Springernieuws



De volgende leerlingen nemen plaats in de leerlingenraad:

5. Tim

6. Noeà

7. Charlotte

8. Lucas

Ouder-app Social Schools
Per 1 september zijn wij gestopt met de Basisschool-app. Wij zijn overgestapt op de
schoolapp van Social Schools. Zo hebben wij ons digitale kindportfolio, de jaarkalender en
de overige informatie allemaal in één gebruiksvriendelijke app. Het is alle ouders gelukt om
een account voor Social Schools aan te maken. Fijn!

Ook deze nieuwsbrief zal verspreid worden via Social Schools.

Tandarts- en doktersbezoek
Wilt u de afspraken voor de tandarts zoveel mogelijk na schooltijd plannen? We begrijpen
dat sommige afspraken alleen onder schooltijd kunnen, zoals het plaatsen van een beugel
of een intakegesprek. De afgelopen weken waren er soms 4 of 5 kinderen per dag afwezig
voor een controle bij de tandarts.

Schoolbibliotheek
De school heeft een abonnement bij de bibliotheek zodat de kinderen zelf leuke en actuele
boeken kunnen uitzoeken en lezen. Iedere drie weken mogen de kinderen per groep een
boek uitzoeken bij de bibliotheek in het dorpshuis. We zijn blij dat Maaike van Ee vanaf nu
wekelijks met een groep naar de bibliotheek in het dorpshuis gaat.

Algemene informatieavond (herhaald bericht)
Op 21 september (18:00 - 20:00) staat onze algemene informatieavond gepland.

1. U wordt door uw eigen kind rondgeleid in de school; de leerkracht is aanwezig voor
algemene vragen;

2. U ontvangt die avond van de leerkracht de informatiegids over het reilen en zeilen in
de groep;

3. U ontvangt de jaarverslagen van de MR en AC in uw mailbox;
4. De folder van onze MR staat op onze website onder het kopje Ouders – MR;
5. Het onderwijskundig jaarverslag 2022 is op de website geplaatst onder het kopje

Onderwijs–jaarverslagen;
6. Mocht u een vraag hebben aan de MR of aan de AC dan kunt u die voor 21

september mailen naar matthijsvanee1978@gmail.com. Hij zorgt dat de vraag bij de
juiste persoon komt. Er wordt gezorgd voor terugkoppeling;

7. U kunt zich inschrijven voor ouderhulp.
We zien jullie graag verschijnen in school!
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Informatie-avond vervolgonderwijs groep 7/8
Dinsdag 27 september is de informatieavond over het voorgezet onderwijs voor ouders van
groep 7/8. U krijgt informatie over de verschillende schooltypes en over een aantal scholen
in de regio. Ook leggen we uit hoe het schooladvies tot stand komt. De avond begint om
19:30 en duurt tot 20:30 uur.

Knotshockey groep 3 t/m 6
Op woensdag 21 september a.s. wordt er voor groep 3/4 en
groep 5/6 wederom een knotshockey toernooi georganiseerd
door hockeyvereniging Dorsteti (Wijk bij Duurstede). Dit
knotshockeytoernooi vindt plaats op Sportcomplex Mariënhoeve
in Wijk bij Duurstede. Het toernooi begint om 9.00 uur en zal
om 12.15 uur weer afgelopen zijn.
We zijn blij u te kunnen melden dat we genoeg ouders bereid
hebben gevonden om een groepje te begeleiden en/of ons te
brengen en op te halen. De dag voorafgaand aan het toernooi
krijgt uw kind een schoolshirt mee naar huis. Wilt u er voor zorgen dat uw kind
woensdagochtend 21 september in sportkleren inclusief schoolshirt op tijd op school
verschijnt? We vertrekken namelijk direct vanaf school. Mocht dit nodig zijn, dan kan dit
schoolshirt overigens ook over een trui of longsleeve gedragen worden. Schoenen met
noppen zijn niet toegestaan op de velden. Een stevige schoen waarop uw kind makkelijk
kan bewegen volstaat.

Jeugdsport & cultuur fonds
Jeugdfonds Sport & Cultuur Wijk bij Duurstede
Zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen… ook als er thuis weinig geld is!

Daarom betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Wijk bij Duurstede het lesgeld of de contributie

voor gezinnen waar anders geld een knelpunt is voor kinderen en jongeren om aan sport,

muziek, dans mee te doen. Ook betalen we eventueel de benodigde spullen en attributen.

Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Je kunt er terecht voor

activiteiten rond sport en cultuur, zoals een sportclub, muziek – of dansles, schilderen,

theaterschool of een andere creatieve cursus.

Meedoen = meer plezier + kansen…  ook in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede!

Op de site van Stichting Binding kunt u meer informatie vinden over de verschillende
regelingen voor mensen met een laag inkomen. www.laag-inkomen.nl

3

http://www.laag-inkomen.nl


Wanneer u denkt dat uw kind gebruik kan maken van het jeugdsport&cultuurfonds of
wanneer u vragen over het fonds heeft, kunt u terecht bij Ella Blaauw
(e.blaauw@obspietdespringer.nl)

Wij zijn op zoek naar ouders die extra willen begeleiden bij het lezen.

Komend schooljaar willen we graag de kinderen extra begeleiden met het lezen. In het
verleden was dit niveaulezen, vorig schooljaar zijn we begonnen met het leesprogramma
“Bouw”. Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden hebben we uw hulp nodig op de
maandag, dinsdag en woensdag van half 9 tot half 10. Lukt één van deze dagen of dit
tijdstip niet dan kunnen we in overleg ook kijken naar een andere dag of tijdstip. Lijkt het u
leuk om op school een steentje bij te dragen, dan horen wij dit graag voor vrijdag 16
september.

Het volgende Springernieuws ontvangt u op maandag 26 september.
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