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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Vr 20 sep  De Verffabriek (muziekproject)  4 

Wo 25 sep  Start Kinderpostzegels   

Wo 2 okt Start Kinderboekenweek  1 t/m 8  

Vr 4 okt Start Muzieklessen van juf Pien  1 t/m 8  

Ma 7 okt Inloop ouders groep 1/2 over VERKEER!  1/2  

 
 

Vreedzame School  
In dit blok besteden we tijd aan gemeenschapsgevoel: een zorgzaam klimaat waarin alle kinderen elkaar leren kennen 
en zich veilig voelen, gezamenlijke afspraken over de omgang met elkaar, en een verdeling van de taken en 
verantwoordelijkheden. Op die manier combineren we twee zaken: het creëren van een klimaat waarin ieder zichzelf 
kan zijn én kinderen leren een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Een mooi voorbeeld hiervan is de brief van 
Mariuca (groep 7) aan meester Frank, waarin zij voorstelt om lessen over fatsoenlijk en respectvol taalgebruik te geven, 
omdat zij opmerkte dat dit niet altijd op een prettige manier gaat. Een opsteker voor Mariuca! Zij laat zien dat zij een 
actieve bijdrage levert en zo de school nog een stukje mooier maakt voor iedereen. 

 
Om een positieve sfeer in een groep te krijgen is het van belang om samen met de kinderen afspraken 
te maken over hoe wij willen dat we met elkaar omgaan. We moeten de leerlingen verantwoordelijk 
maken en leren om elkaar te geven. Hoe meer verantwoordelijkheden zij mede dragen, hoe meer 
hun gevoel van betrokkenheid en gemeenschapszin kan groeien: het is dus gewenst dat iedere 
leerling een taak uitvoert ten behoeve van de klas. 

 
Samen bespreken we de enkele eerste omgangsafspraken. De leerkracht geeft aan wat belangrijke regels van de groep 
en de school dit jaar zullen zijn. Tevens worden er afspraken gemaakt waarin de groep een grote stem heeft. In de 
onder- en bovenbouw worden opstekers  bedacht die ze elkaar zouden kunnen geven. Ze ontdekken dat je een 
meningsverschil kunt hebben, ook als je vrienden bent. Ze leren om : Stop, hou op! te zeggen als je niet meer geplaagd 
wil worden en dingen te bedenken wat hoort bij goed luisteren. Kortom allemaal dingen die belangrijk zijn om een goed 
klimaat te bereiken. 
 
 

Ouderbijdrage nog steeds € 50,=  
De Oudervereniging heeft op de informatieavond uitleg gegeven over de extra 
activiteiten die zij op school kunnen organiseren in het belang van al onze 
kinderen. De  (wettelijk vrijwillige) ouderbijdrage kan ook voor dit nieuwe 
schooljaar weer op € 50,= per kind worden gehandhaafd. Met veel creativiteit 
worden naast het schoolreisje, Sinterklaas en Kerst ook nog allerlei ander dingen 
georganiseerd. Denk maar aan de Avondvierdaagse!  
 
Wij vragen aan alle ouders om deze bijdrage te betalen vóór de herfstvakantie! 
Wanneer u niet alles in één keer kunt betalen, ga dan even naar meester Frank 
of naar juf Ada om een regeling af te spreken.  
 
 

Medezeggenschapsraad 
De MR is de plek waar ouders en leerkrachten inspraak hebben over het beleid van de school. Wij zijn blij dat de heer 
Hiroshi Tsujimaru bereid is gevonden om de vacature namens de ouders in te vullen. Afgelopen maandag was hij te gast 
in de MR vergadering en hij heeft daarna besloten om namens de ouders te willen deelnemen. Er hebben zich geen 
andere kandidaten gemeld en daardoor zijn verkiezingen niet nodig.  
 
In de volgende Infobus zal Hiroshi zich aan u voorstellen.  Wij bedanken Fred Mazer voor zijn bijdrage afgelopen jaren 
in de MR.   
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Waardeer het, repareer het! 

Op onze school willen we duurzaam met de 
omgeving en met onze spullen omgaan. 
Meester Mohammed Baykari is op maandag- 
en woensdagochtend in onze school als 
vrijwilliger aan het werk om kleine en grote 
klussen voor ons en de kinderen te doen. Wij 
zijn daar erg blij mee.  
 
Een speciale klus was het opknappen van een 
oude zandtafel voor de kinderen van de 
groepen 1/2. Hij heeft een nieuw deksel 
gemaakt, alles geschuurd, gelakt, gerepa-
reerd, wieltjes eronder gezet én de bak 
gevuld met nieuw en schoon zand. De 
kinderen van groep 1/2 zijn heel blij met de 
“nieuwe” zandtafel.  

 
 
 
Muzieklessen in alle groepen  
Vandaag hebben de leerkrachten kennis gemaakt met juf 
Pien Straesser, onze nieuwe vakleerkracht muziek. Zij 
komt iedere twee weken op de vrijdag lesgeven in alle 
groepen.  
 
Juf Pien heeft al veel ervaring en speelt zelf ook 
verschillende instrumenten. De eerste les is op vrijdag 4 
oktober!   
 
Welkom juf Pien! In de volgende Infobus stelt zij zich aan 
u voor.  
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  


