Goede kerstdagen en
een heel gelukkig nieuwjaar
Van onderaan links met de klok mee wensen Navneet Singh, Rosa Lai, Isa
Lautenbach, Tessa Hirsch, daaronder Anna Kamma en links van haar Djalyssa
Hemstra u namens alle leerlingen en medewerkers van PCBO Leeuwarden e.o.
goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
De kerstkransen op de foto hebben ze zelf op school gemaakt, met een
beetje hulp van oma Janny Korte.

De Reinbôge in Tersoal:

Vreedzame school in vreedzaam dorp
Voelen leerlingen zich onveilig op het schoolplein? Is er
veel ruzie op school? Op De
Reinbôge in Tersoal gelukkig
niet! Dit is mede te danken
aan de methode ‘De Vreedzame School’, waarmee de
Reinbôge nu al weer een paar
jaar werkt.
Vroeger was er wel eens flinke
heibel op het plein of in de
klas. En vielen er ook wel eens
harde woorden tussen een
leerling en zijn juf of meester.
Daar wilde de Reinbôge graag
iets aan doen en zo kwamen
ze uit bij ‘De Vreedzame
School’. Dit is een programma,
dat leerlingen en leerkrachten
met elkaar vormgeven.
Samen leren ze in lessen en
trainingen om conflicten op
te lossen. En om te zorgen
voor een goede sfeer, waarin
iedereen verantwoordelijk is
voor elkaar en voor de gemeenschap. Daar moet je wel iets
voor doen! Iedereen doet mee
aan lesseries als bijvoorbeeld
‘we horen bij elkaar’ (groepsvorming), ‘we lossen

conflicten zelf op’ (conflicthantering), ‘we hebben oor
voor elkaar’ (communicatie)
en ‘we zijn allemaal anders’
(diversiteit). Een bijzondere rol
in elke vreedzame school
spelen een aantal leerlingen
die worden opgeleid als
‘mediator’ (bemiddelaar). Ze
helpen leerlingen om conflicten op te lossen door ze
goed uit te praten.
De Reinbôge is enthousiast
over ‘De Vreedzame school’.
Juf Herma Broersma: “Het
gaat zelfs zo goed, dat onze
mediators wel eens klagen
dat ze eigenlijk te weinig te
doen hebben…” Ook in het
dorp groeit het enthousiasme.
Daarom is de Reinbôge nu aan
de slag met de volgende stap:
van het mooie Tersoal een
Vreedzaam Dorp maken.
De Vreedzame School is een
programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap, ontwikkeld door CEDgroep/Eduniek. In Nederland
zijn meer dan honderd scholen
met dit programma actief.

David Korte en Lucia Feenstra uit groep 6 van de Albertine Agnesschool in gesprek. Daarachter adjunct-directeur Talia Hager.

Albertine Agnesschool wil
het hele jaar vrede op aarde
Voor veel mensen is de kersttijd een periode van bezinning. Een moment
waarop we denken aan ‘vrede op aarde’. Het is positief dat we daarbij stilstaan,
maar het is ook goed dat we dit niet alleen in december doen.
Daarom heeft de Albertine
Agnesschool uit Leeuwarden
voor elke maand van het jaar
een leefregel die extra
aandacht verdient van alle
leerlingen en leerkrachten.
“Want vrede begint met iets
heel kleins”, zegt adjunctdirecteur Talia Hager: “Met de
manier waarop mensen, kinderen net zo goed als volwas-

Ds. Hasperschool en
CBS Nijdjip verhuizen
Eindelijk: op 7 januari
beginnen de leerlingen van
de Ds. Hasperschool en CBS
Nijdjip in Akkrum en Grou
in een prachtig fonkelnieuw
schoolgebouw.
De ruim tweehonderd leerlingen van de Ds. Hasperschool in Akkrum zullen na
de kerstvakantie best even
moeten wennen. Hun oude
school was heel gezellig,
maar ook een beetje ‘uit de
tijd’. Jarenlang is in Boarnsterhim gesproken over en
gewerkt aan nieuwbouw

en nu is het dan zo ver: op
hun nieuwe plek komen ze
in één gebouw met de openbare basisschool Akkrum,
de Stichting Kinderopvang
Friesland en een sportzaal.
Het is een opvallend en
bijzonder gebouw: wie langs
de A32 rijdt ziet het direct.
De leerlingen van de
Ds. Hasperschool hebben
allemaal al eens kunnen
kijken. Op deze foto genieten de middengroepen
voor hun nieuwe gebouw
van het novemberzonnetje.

senen, met elkaar omgaan.”
In december is de regel van de
maand: ‘LELIJK PRATEN doen
we niet over elkaar, zeg het
zelf tegen hem of haar’.
Die regel heeft, net zoals veel
andere, alles met vrede op
aarde te maken. Talia Hager:
“Een vreedzame wereld kan
pas ontstaan, als er openheid

is om elkaar aan te spreken.
Dat moet en kun je leren.
Daar werken we hier op
school heel bewust aan.
We proberen kinderen te leren
om elkaar complimenten te
geven. We doen ons best
te leren om goede feedback
te geven en ook te krijgen.
We proberen ook te leren
om kritiek te geven en te

ontvangen. Want als je dat
allemaal kunt, bouw je mee
aan een sfeer van openheid en
veiligheid en dat is de basis.
Voor vrede en voor de ruimte
om jezelf te ontwikkelen als
uniek mens. Daarmee zijn we
aangekomen bij de kern van
het Daltononderwijs op onze
school: het leren leven en het
leven leren.”

Onderwijsprijs voor Willem Alexanderschool
De Willem Alexanderschool
heeft de Friese Onderwijsprijs
gewonnen voor het project
Canonvensters. Leerlingen
maakten hiervoor vijftig
prachtige schilderijtjes over

belangrijke momenten uit de
Nederlandse geschiedenis.
Via de Provinciale Onderwijsprijs gaat de school door naar
de volgende ronde: ze zijn
in de race voor de Nationale

Onderwijsprijs. Die wordt
op 28 maart 2013 in Breda
uitgereikt.
De school heeft alle vijftig
schilderijen in een boekje gebundeld. Nieuwsgierig naar

Haar voor het goede doel
Eline Viersen (r) uit groep 7
en Renee Potijk (l) uit groep 8
van CBS Nijdjip in Grou
hebben hun haar afgeknipt
voor het goede doel.
Ze deden dit namelijk voor
de ‘Stichting Haarwensen’,
die pruiken maakt voor kinderen die als gevolg van een
medische behandeling of een

andere oorzaak kaal zijn.
Er is wel 25 centimeter van
hun haar afgeknipt. De vlecht
is opgestuurd naar de stichting. Uiteraard zijn alle klasgenoten Eline en Renee supertrots! Goed voorbeeld doet
goed volgen, want ook Mirthe
de Jonge uit groep 7 heeft
inmiddels haar af laten
knippen en op laten sturen.
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