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Scholenmarkt Overbetuwe  
Een scholenmarkt voor leerlingen en ouders, 
verzorgers van groep 7 en 8 op het HPC. 
Op deze avond presenteren het Helicon Kesteren, 
Pantarijn Kesteren, OBC Elst, Dorenweerd 
College, Citadel College, Lyceum Elst, het 
Westeraam en gastheer het Hendrik Pierson 
College, zich aan geïnteresseerde ouders, 
verzorgers en leerlingen. De avond zal uit twee 
delen bestaan: 18.30-19.15 uur: scholenmarkt in 
de Aula van het HPC; 19.30-20.00 uur en 
20.10-20.40 uur: twee informatierondes in de 
verschillende lokalen. Leerlingen en ouders, 
verzorgers kunnen een keuze maken om over twee 
scholen meer te weten te komen. 
Leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders, 
verzorgers zijn van harte welkom!  
20 november 2019, 18.30-20.45 uur.  

 
 
Vreedzame school 
In het nieuwe blok van de Vreedzame School 
leren de kinderen wat het verschil is tussen een 
ruzie en een conflict. Ze leren alle begrippen die 
daarbij horen. En ze leren hoe ze kleinere 
conflicten zelf op kunnen lossen volgens het 
stappenplan: 
1: STOP! Ben je rustig Nog niet? Eerst afkoelen. 
Tel tot tien. 
2: Zet je “gele pet” op. Zeg wat jij wil. Luister 
naar wat de ander wil. 
3: Probeer een win-win oplossing te vinden. 
4: Geef elkaar een hand en voer de oplossing uit. 
 

 
 
Bij grotere conflicten helpt de juf natuurlijk. Zij 
volgt daarbij ditzelfde stappenplan. 
De meeste kinderen weten al wat het betekent om 
“de gele pet op te zetten”. Vraagt u er maar eens 
naar, ze kunnen het vast leuk vertellen. 

 
Afscheid ‘s morgens 
We zijn inmiddels alweer een maand gestart met 
de lessen. Het is daarom heel fijn om te merken 
dat veruit de meeste ouders zich bewust zijn van 
onze wens om om 8:30 uur te kunnen beginnen. 
 
Wilt u nog even uitgebreid met uw kind 
knuffelen, kom dan op tijd: 
Om 8.25 uur gaat de eerste bel, zodat u en uw 
kind(eren) weten dat de lessen bijna beginnen. 
Om  
8.30 uur gaat de tweede bel, waarna wij ook de 
voordeur sluiten. 
Een leerling uit groep 8 sluit elke morgen ook het 
hek vóór de school; daarom vragen wij u zich 
buiten het hek te verplaatsen na 8.30 uur.  
 
Het kan natuurlijk zijn dat u ‘s morgens ook nog 
even de juf van uw kind wilt spreken. Een kort 
gesprekje kan dan vóór de tweede bel. Heeft u wat 
meer tijd nodig, dan is het handiger dat u een 
afspraak met de juf maakt voor een ander 
moment. 
 
Voor de ouders van kleuters een extra verzoek: 
wilt u gebruik maken van de hoofdingang van de 
school en níet die van Dribbel. 
 
AVG in Parro 
De juffen gebruiken Parro om u op de hoogte te 
houden van de belangrijke zaken uit de groepen. 
Daarom hierbij een herhaalde oproep aan alle 
ouders om de app van Parro te downloaden en te 
activeren.  
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U heeft hierover een mail gekregen met daarin 
een groene knop/button waarop u kunt klikken. 
Als u deze gebruikt, dan heeft u geen codes nodig 
en wordt u automatisch volger van de juiste 
groep(en). 
Loopt u tegen problemen aan? Vraag dan aan juf 
Frencis of zij u verder kan helpen. 
 
In Parro kunt u aangeven welke informatie en 
foto’s op welke media gebruikt kunnen worden. 
Dat kan onder deze knop (bij het rode pijltje), 
onderin het scherm. 
 

 
Wij verzoeken u om deze gegevens bij te werken 
naar uw eigen wensen. 
 
Podiumochtend groep 1 en 2 
Op de kalender op de website staat dat de kleuters 
op woensdag 16 oktober de podiumochtend 
verzorgen. Vanwege de feestweek wordt de 
podiumochtend van de kleuters op een ander 
moment gedaan. We laten u in het volgende 
Penseelstreekje weten wanneer dat zal zijn. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Zoals u wellicht al weet komt regelmatig de 
schoolmaatschappelijk werkster Suzanne Greutink 
op school. De eerstvolgende keer is donderdag 10 
oktober. 
Wanneer kunt u een beroep op 
schoolmaatschappelijk werk doen? 
Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende 
hulpverlening van maximaal 5 gesprekken. 
 
Als u vragen heeft over opvoeding zoals: 

- Mijn kind wil niet luisteren; 
- Mijn kind heeft moeite met eten en/of 

slapen; 
- Mijn kind zit niet lekker in zijn vel; 
- Er is iets met mijn kind, maar ik weet niet 

precies wat, ik maak me zorgen; 
 
Als er in de thuissituatie zich problemen voordoen 
zoals: 

- Scheiding; 
- Ruzie met ouders of andere gezinsleden; 
- Overlijden of ziekte van een dierbaar 

persoon; 
Als uw kind problemen heeft vanuit zichzelf of in 
de schoolsituatie zoals: 

- In omgang met vriendjes/vriendinnetjes; 
- Last heeft van angsten zoals bijv. 

faalangst; 
- Sombere gevoelens/neerslachtigheid; 
- Concentratieproblemen; 
- Pesten of gepest worden; 
- Last van woede aanvallen; 

 
Wat kan Suzanne u bieden? 

- Advies en informatie; 
- Evt. bemiddeling tussen ouders en school; 
- Gesprekken over uw kind over de situatie 

op school of bij u thuis; 
- Verwijzing, indien nodig en in overleg met 

u naar specialistische hulp. 
 
Hoe kunt u Suzanne bereiken? 

- Via de intern begeleider van de school van 
uw kind(eren); 

- Als u haar buiten school om wilt 
benaderen, kunt u haar bereiken op 
nummer: 06 – 34000419 

- U kunt haar ook via e-mail bereiken: 
s.greutink@sterker.nl (vermeld in uw mail 
altijd uw naam, telefoonnummer en de 
school waar uw kind op zit). 

 
Buurtsport 
In de bijlage vindt u de nieuwe poster (oktober 
2019) met gratis naschoolse beweegactiviteiten 
voor kinderen van 4-12 jaar binnen de gemeente 
Neder-Betuwe.  
 
Feestweek 
Volgende week komt een extra uitgave van het 
Penseelstreekje bij u in de mail. Daarin leest over 
de festiviteiten die we gepland hebben om ons 
jubileumjaar te vieren. 

 
 
Wist u dat….. 
juf Laura met haar gezin hun tweede kindje 
verwacht? Gefeliciteerd!! 



 
 
 

AGENDA 

3 oktober: de schoolfotograaf 

7 oktober: studiedag: de kinderen zijn vrij 

10 oktober: Schoolmaatschappelijk werk 

14-18 oktober: FEESTWEEK 

18 oktober: School bestaat 50 jaar! 

21 -27 oktober: Herfstvakantie 

28 oktober: studiedag: de kinderen zijn vrij 

29 oktober: terug naar school. Let op: dit is 
een dinsdag 

Week 29 oktober: oudergesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


