Dinsdag, 26 september 2017

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Thema herfst:
Vanaf maandag 2 oktober werken we drie weken aan het thema herfst. We praten en werken over:
 De seizoenen
 De maanden
 Herfstkleuren
 De natuur
 Het weer

Maandag krijgen de kinderen van groep rood, oranje en geel een thema brief mee naar huis. Daarin staan enkele
woorden die de kinderen leren.

De Vreedzame School: ‘We lossen conflicten zelf op’
We geven lessen over conflicten en ruzie. Een conflict is een verschil van mening, je bent het niet eens met elkaar.
Conflicten horen erbij, dat kan gebeuren. Bij ruzie doe je elkaar pijn of gebruik je scheldwoorden. Ruzie mag niet.
In de nieuwsbrief van De Vreedzame School Blok 2 ziet u enkele geleerde woorden. Volgende week starten we met de
lessen van blok 2.
Een conflict?

Dan volgen we de volgende stappen:

h e t con flict
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Ruzie? Dit mag niet!
Schoppen, slaan en schelden mag nooit. De leerkrachten halen de kinderen uit elkaar.
Ze moeten afkoelen en krijgen een time-out. Binnen mogen ze even niet meer mee doen met de les.
Als het buiten gebeurt moeten ze naar binnen.
Na het afkoelen praat de leerkracht met de kinderen.
Ze zeggen sorry en geven elkaar een hand. Sorry zeggen betekent dat het nooit weer gebeurt.
de r u zie

Gebeurt het voor de eerste keer: Dan krijg je een waarschuwing

Voor de tweede keer: De leerkracht belt of zegt het tegen de ouders/verzorgers

Voor de derde keer: De ouders komen op school voor een gesprek.

App 6000 woorden:

Dit is een gratis app, waar u en uw kinderen woorden mee kunnen oefenen. De app is er in veel
verschillende talen.

Staking donderdag 5 oktober:

Op donderdag 5 oktober staken veel basisscholen in Nederland. De leerkrachten werken dan niet. Dit
betekent dat de kinderen vrij zijn. Er is donderdag 5 oktober geen school, de kinderen zijn dan vrij.

Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de
toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en
de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog
steeds veel zorgen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat
veel leraren zijn gestopt. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort. Dat betekent dat we niet
meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet
meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.
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Studiedagen en Herfstvakantie:

Op vrijdag 20 oktober hebben de kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een werk- en studiedag.

Van maandag 23 oktober tot en met 27 oktober zijn de kinderen vrij, we hebben herfstvakantie.

Op maandag 30 oktober zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een werk- en studiedag.

Op dinsdag 31 oktober gaan de kinderen weer naar school
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