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Agenda:
e

15 sept.:
17 sept:
20 sept.:
28 sept:
29 sept.:
1 okt.:

1 trainingsochtend mediatoren (gr. 6/7/8)
Korfbaltoernooi gr. 5/6 en 7/8
INFORMATIEAVOND!
MR/SAC-vergadering (uitgestelde datum)
e
2 trainingsochtend mediatoren (gr. 6/7/8)
Ophalen oud papier

4 okt.:

Gezamenlijke weekopening

(Ophalers: fam. Seffinga en fam. Hibma)

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 5: MEDIATIE
- Anderen helpen bij een conflict
- Mediatie: zo werkt dat
- Conflicten voorkomen
- Samen een probleem oplossen

*************************************************************************************************************

Ingebruikname nieuwe voorzieningen!
Met dankzegging voor de vele enthousiaste reacties die we krijgen, melden we u ook van onze kant dat we
enorm genieten van de nieuwe ruimtes en voorzieningen bij ons op school! Gelukkig zijn ook net (sinds
gisteren) de nieuwe computers geïnstalleerd en kunnen we ook daar dus nu (en vooral ook de kinderen) ons
voordeel mee doen! Er is overigens voor het gele, blauwe en paarse lokaal nog ‘nieuw meubilair’ in de maak
voor deze nieuwe pc’s, waarbij de monitoren vastgezet zullen worden in een paneel en de computerkasten met
een speciale constructie onder de werkbladen geplaatst kunnen worden.
Daarnaast is het u wellicht al opgevallen dat behalve het nieuwe paarse lokaal nu ook het blauwe lokaal over
een digitaal schoolbord beschikt! In het nieuwe lokaal is het nieuwe (breedbeeld)digitale schoolbord geplaatst
en in het blauwe lokaal is het digitale schoolbord gekomen welke eerst in het tussenlokaal hing, t.b.v. groep 3.
Dat is nu immers speellokaal geworden. Al met al prachtige nieuwe voorzieningen welke (mede dankzij de
verkregen subsidie vanuit project ‘Boppeslach’) nu ongetwijfeld ook onderwijskundig gezien snel z’n
meerwaarde zal bewijzen!
Start traject ‘leerlingmediatie’
De Vreedzame School leert kinderen o.a. om hun conflicten zelf op te lossen. Soms lukt dat niet en is er hulp
bij nodig. Ze kunnen dan naar een leerkracht toe stappen, maar andere kinderen uit de klas of van andere
klassen kunnen net zo goed en misschien wel beter helpen bij het oplossen van conflicten.
Daarom starten we dit jaar zoals u weet met iets bijzonders: er komen leerlingmediatoren. Dat zijn kinderen
waar andere kinderen naar toe kunnen gaan als ze een conflict hebben met iemand en ze het niet samen op
kunnen lossen. Het is een nieuwe, interessante en ook best wel moeilijke taak en daarom krijgen de kinderen
die leerlingmediator worden een aparte ‘opleiding’ hiervoor, van onze trainer van De Vreedzame School: dhr.
Jan Oosterhuis.
Wij gaan in totaal een 6-tal leerlingen ‘opleiden’ tot mediator. Deze leerlingen zijn afkomstig uit de groepen
6/7/8, waarvan de kinderen deze week de mogelijkheid hebben gehad om hiervoor te ‘solliciteren’, middels een
speciaal hiervoor bedoeld ‘sollicitatieformulier’. Op dit formulier konden ze aangeven of ze zelf graag mediator
zouden willen worden, maar ook van wie ze denken dat die dat evt. goed zou kunnen. De uiteindelijke keuze
van de 6 leerlingen die de training gaan krijgen moest door de groep gedragen worden. De groep zelf heeft er
dus een belangrijke stem in gehad! Inmiddels is dit allemaal net achter de rug en is de keuze gevallen op de
volgende kinderen: Fenna, Jan Arie, Rinze, Daan, Hylkje en Chris.
De opleiding die zij zullen gaan volgen zal 3x op een woensdagochtend plaatsvinden op school (van 9.00 –
11.15 uur), nl. op resp. 15 sept., 29 sept. en 13 okt. Ook juf Wieke en juf Uilkje zullen deelnemen aan deze
ochtenden, om zo in de komende schooljaren de kennis hiervoor ‘in eigen huis’ te hebben. Voor die 3
ochtenden komt er een vervangende leerkracht voor de groep te staan.
e
Na de 3 training ontvangen de mediatoren een officieel ‘certificaat’ en gaat het geheel van start.
De ‘dienstdoende’ mediatoren zullen vervolgens ook met een geel hesje herkenbaar zijn. Op maandag 8
november a.s. (staat al op uw activiteitenkalender) is er weer een aparte ouderavond hierover. We hebben
het dan over de eerste bevindingen tot dan toe en kijken vooruit. We zijn in ieder geval heel erg benieuwd!!
Informatieavond
Op maandag 20 september a.s. vindt weer onze jaarlijkse informatieavond plaats. Naast een algemeen deel
waarin we t.a.v. de schoolontwikkeling terugkijken op het vorige jaar en vooruitkijken naar het komende jaar,
zullen er ook weer een 2-tal aparte groepsinformatierondes zijn in de verschillende lokalen, verzorgd door de
betreffende leerkracht(en). En omdat we het zoals u weet van groot belang vinden u allen mee te nemen in
onze ontwikkelingen, rekenen we op uw komst! We beginnen om 19.30 uur en de koffie staat dan klaar!
De avond zal zo ergens tussen 21.30 en 22.00 uur weer afgelopen zijn.

Bibliobus
Hierbij even een herinnering aan het feit dat de bibliobus weer iedere week paraat is bij ons op school. De dag
en tijd is ongewijzigd, dus op iedere maandag zo tussen 10.00 en 10.45 uur. Ook willen we hierbij even extra
opmerken dat juist ook voor de kinderen van groep 1/2 en 3 het erg leuk en leerzaam is om hiervan gebruik te
maken! En natuurlijk gaat in deze groepen de juf/meester altijd even mee in de bus.
Zie verder de informatie hieromtrent in de schoolgids.
Stagiaire in groep 4/5
e
Sinds vandaag hebben we weer een stagiaire op school: Suzanna van Kalsbeek. Suzanna is 3 jaars student
aan de PABO in Leeuwarden en zal gedurende de rest van dit schooljaar op iedere woensdag en donderdag
bij ons op school zijn in groep 4/5. Ook zal zij gedurende het schooljaar 2 maal een hele week op school
aanwezig zijn. Welkom Suzanna! We hopen op een plezierige samenwerking en voor jou een fijne stagetijd!
Schooltijden
Natuurlijk is een nieuw schooljaar altijd weer ‘even wennen en opstarten’, maar er zijn nu toch nog geregeld
kinderen die pas na 8.30 of 13.15 uur op school komen. Wilt u er voor zorgdragen dat uw kind op tijd op school
is, zodat de leerkrachten ook echt op tijd kunnen starten…!
Vernieuwing schoolplein
Na de vernieuwing van ons schoolgebouw staat nu ook de vernieuwing van het schoolplein op de agenda. Er
is hiervoor een aparte commissie die zich hierover buigt. Dit verklaart ook het feit dat de tegels die verwijderd
zijn t.b.v. het nieuwe lokaal, nog steeds achter de school opgestapeld staan. Wellicht zijn ze voor het nieuwe
concept immers weer nodig! Het korte gedeelte achter het nieuwe lokaal zal overigens niet betrokken worden
bij het nieuwe plein (te smal en onoverzichtelijk va. het plein) en omdat de tegels er ook nog allemaal liggen is
dit gedeelte inmiddels met een lint alvast afgezet.
Korfbaltoernooi
Op vrijdagmiddag 17 sept. a.s. vindt alweer het jaarlijkse korfbaltoernooi plaats, voor de groepen 5/6 en 7/8.
Dit toernooi vindt plaats op de sportvelden van Reduzum. De wedstrijden starten va. 13.00 uur en duren zo’n
beetje tot 15.30 uur. Dan volgt er nog de prijsuitreiking, dus houdt u er rekening mee dat uw kind die dag wat
later thuis is. Maar natuurlijk is deze aankondiging ook vooral weer bedoeld als werving van publiek…: bent u
in de gelegenheid, komt u dan vooral langs om de kinderen aan te moedigen! Dat maakt het geheel ook altijd
weer extra spannend en vooral gezellig…. We wensen iedereen een hele plezierige middag!
TSO/BSO
De TussenSchoolse Opvang (TSO) is onder de nieuwe vlag van SKF (Stichting Kinderopvang Friesland) goed
van start gegaan. Er wordt gaandeweg al steeds weer meer gebruik van gemaakt. Inmiddels heeft zich voor
onze TSO een nieuwe kracht gemeld, te weten Lammertine Seffinga! Omdat Ypie v/d Kooij helaas niet meer
beschikbaar bleek, zijn we blij dat Lammertine haar plek nu kan overnemen. Zij staat dus nu ook onder
contract bij SKF. Helena Faber is tevens de coördinator voor onze school, zoals u heeft kunnen lezen in hun
nieuwsbrief. Helena heeft een speciale telefoon gekregen voor alle TSO-zaken. U kunt haar bij vragen of wat
dan ook gerust t.a.t. op dat nummer bellen. Voor het gemak hier ook nog even vermeld: 06-20746642.
Ook aardig om in dezen even te vermelden is dat Helena een bedrag van €200,-- ter beschikking heeft
gekregen t.b.v. nieuw spelmateriaal! Ze is van plan de kinderen bij deze keuze te betrekken. We zijn benieuwd!
Ook de Buitenschoolse Opvang (BSO) heeft inmiddels een startschot gehad! Tijdens de (zeer positieve!)
informatieavond hierover op 30 sept. jl. zijn al meerdere ouders hiervoor enthousiast gemaakt. De BSO zal per
1 november hier op school aangeboden gaan worden. Tot die tijd kunt u desgewenst gebruik maken van hun
faciliteiten in Raerd, waarbij uw kind dan met een taxi wordt opgehaald. Dit is m.n. voor de ouders die ‘hoog
aan’ zitten wellicht wenselijk. Zie voor aanmelding en verdere informatie de brochure in de (nieuwe)
‘ouderinformatiekast’ in de hal van de school.
Rapporten inleveren
Om te voorkomen dat e.e.a. ineens zoek raakt of anderszins vergeten wordt, vragen we u hierbij voor zover u
dat nog niet gedaan had, het rapport van uw kind weer aan hem/haar mee te geven naar school.
Toetsweken i.h.k.v. ons LVS (Leerling Volg Systeem)
Ten onrechte staat er bij u op de activiteitenkalender in de laatste week van september een ‘Toetsweek’
vermeld… De toetsweken concentreren zich va. dit jaar nl. op 2 momenten in het jaar: januari en juni. Het
betreft hier dan steeds een periode van 2 weken achterelkaar. Per abuis is de vermelding bij eind
september terecht gekomen. Wilt u zo vriendelijk zijn dit alsnog zelf even te schrappen.
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Verjaardagen september:
Opbrengst Zendingsgeld augustus:
→ € 28,65
2 sept.
Sjirk Duiker
30 sept.
Endy Miedema
30 sept.
Jorrit Kiestra
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