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 Beste     ouders/     verzorgers 

 Wat     hebben     we     weer     ontzettende     leuke     en     leerzame     weken     achter     de     rug.     Het     leerzame     zit     vooral 
 in     het     enorm     veilige     en     warme     pedagogische     klimaat     waar     de     kinderen     (en     natuurlijk     ook     het 
 team)     heerlijk     in     kunnen     werken.     In     iedere     groep     wordt     hard     gewerkt,     hebben     ze     plezier     met 
 elkaar     en     wordt     er     dus     veel     geleerd. 
 Daarnaast     zijn     er     allerlei     andere     activiteiten     geweest     die     ook     energie     geven. 
 Om     te     beginnen     met     het  schoolreisje     naar     de     Julianatoren  .  Wat     hebben     we     geluk     gehad.     Op     8 
 september     gaf     het     weerbericht     het     cijfer     3     in     de     voorspelling.     We     hebben     het     gelukkig     voor     elkaar 
 gekregen     om     het     schoolreisje     te     verschuiven     naar     afgelopen     dinsdag     13     september.     Ik     kon     helaas 
 niet     mee     en     ik     hoor     alleen     maar     leuke     verhalen     over     wat     de     kinderen     allemaal     hebben 
 meegemaakt.     In     dit     Penseelstreekje     een     kleine     impressie     met     leuke     foto’s. 

 Afgelopen     week     is     de     hal     opnieuw     ingericht     met  nieuwe  meubels  .     Het     is     nog     niet     klaar.     Over     4 
 weken     wordt     het     restant     geleverd.     Maar     nu     al     wordt     iedereen     blij     van     deze     inrichting.     Het 
 leerplein,     want     zo     kunnen     we     de     hal     eigenlijk     wel     noemen,     is     een     plek     waar     alle     kinderen     moeten 
 kunnen     werken.     Dus     het     moet     leuk,     uitdagend     en     rustig     zijn.     Natuurlijk     gaan     we     hier     de     komende 
 weken     al     optimaal     gebruik     van     maken. 

 Lees     meer!     Lees     weer!  Een     mooi     traject     dat     onder     leiding 
 van     juf     Daniëlle     wordt     uitgezet.     Het     is     natuurlijk     de 
 bedoeling     dat     het     leesniveau     van     alle     kinderen     naar     een 
 (nog)     hoger     plan     worden     getild.     Dus     lezen     uit     een     boek 
 (dus     niet     de     app,     de     computer,     …)     is     voor     iedereen     heel 
 erg     belangrijk.     Soms     maken     we     er     een     feestje     van     en     dat 
 is     in     dit     Penseelstreekje     te     lezen. 

 Tot     slot:  OUDERBETROKKENHEID! 
 Aanstaande     donderdag     hebben     we     voor     alle     kinderen     en 
 ouders     een     informatieavond     georganiseerd.     U     heeft     daar 
 via     Parro     al     een     bericht     over     ontvangen.     Uw     eigen     kind 
 gaat     u     vertellen     wat     er     in     de     klas     allemaal     gebeurt     en 
 waar     ze     mee     aan     het     werk     zijn.     Natuurlijk     vertellen     de 
 leerkrachten     ook     iets     over     de     dagelijkse     gang     van     zaken. 
 De     ouderbetrokkenheid     vinden     wij     erg     belangrijk.     Iedere 
 maand     wordt     er     een     inloopochtend     georganiseerd, 
 waarbij     de     ouders     van     de     betreffende     groep     mee     naar 
 binnen     mogen     tot     kwart     voor     9.     U     kunt     dan     getuige     zijn 
 van     een     kort     lesmoment. 

 Heel     veel     leesplezier     en     een     prettig     weekend     gewenst. 
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 HIEPERDEPIEP     ……HOERA!!! 

 Dinsdag  20     september  Sami  groep     2 
 Dinsdag  27     september  Yarron  groep     5 
 Zondag  2     oktober  Keano  groep     6 
 Donderdag  6     oktober  Hani  groep     7 

 Luizenvaders     en/of     moeders 
 Ouders     gezocht! 

 OUDERS     GEZOCHT! 

 Ben     jij     de     ouder     die     betrokken     wil     zijn,     zijn     steentje     wil     bijdragen,     scherpe 

 ogen     heeft     en     na     elke     vakantie     1     ochtend     beschikbaar     is? 

 DAN     ZOEKEN     WIJ     JOU! 

 Na     lange     tijd     gaan     we     weer     van     start     met     de     luizencontroles     op     school     en 

 zoeken     we     ouders     die     willen     helpen. 

 Het     controleren     gebeurt     op     1     ochtend,     na     elke     vakantie     en     bij     het     ontdekken 

 van     de     kriebelbeestjes,     nog     eens     2     weken     na     de     eerste     controle. 

 Wil     jij     de     luizenmoeder     of     luizenvader     zijn     van     het     Palet,     meld     je     dan     aan     bij     de     juf     of     meester     van 

 je     kind(eren)!     Je     wordt     vervolgens     door     het     luizenteam     benaderd     en     op     de     hoogte     gebracht     van 

 alle     informatie. 

 Wat     u     zeker     moet     weten! 

 Op     donderdag     22     september     organiseren     we     een     Ouder     &     Kind     informatie     avond.     Uw     kind(eren) 
 zullen     u     over     school     vertellen     en     veel     laten     zien.     De     leerkracht     geeft     specifieke     informatie.     In     Parro 
 heeft     u     de     uitnodiging     hiervoor     kunnen     lezen. 

 Ook     op     andere     momenten     betrekken     wij     u     graag     bij     onze     school!     In     elke     groep     staan 
 inloopmomenten     gepland.     U     kunt     dan     meekijken     met     een     deel     van     de     lessen.     Kijkt     u     in     de     Parro 
 kalender     wanneer     u     uitgenodigd     bent? 

 Heeft     u     nog     geen     Parro     app?     Dan     mist     u     veel     (leuke!)     informatie,     zoals     de     foto's     van     onze 
 schoolreis.     Indien     u     hulp     nodig     heeft     bij     het     installeren     of     inloggen,     kan     juf     Frencis     helpen. 

 Een     inkijkje     in     ons     schoolreisje     naar     de     Julianatoren! 
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 Lees     weer!     Lees     meer! 

 Vanmorgen     waren     er     gezellig     veel     ouders     om 
 samen     met     de     kinderen     van     groep     4,     5     en     6     te 
 luisteren     naar     verschillende     voorleesverhalen. 

 Juf     Lotte,     meester     Otto     en     ook     Casper     wilden 
 wel     laten     horen     dat     ze     nog     beter     konden 
 voorlezen     dan     juf     Daniëlle     die     samen     met 
 groep     3     een     heel     grappig     boek     had     uitgezocht! 
 Juf     Lotte     las     uit     Raveleijn     en     meester     Otto     uit 
 een     boek     van     Meester     Jaap.     En     ook     Casper 
 met     zijn     boek     over     Koen     Kampioen     heeft 
 ontzettend     goed     voorgelezen!!     Het     was     heel 
 spannend,     wie     had     een     goed     fragment     en     wie 

 had     de     beste     intonatie,     de     kinderen     waren     allemaal     heel     kritisch! 

 Een     groot     applaus     voor     iedereen     was     voor     ons     allemaal     een     mooie     prijs!     Wat     een     goede     voorlezers 
 zijn     er     in     onze     school! 

 Alle     kinderen     hebben     vanmiddag     ook     een     nieuw     boek     uitgezocht     voor     in     de     Lees     meer!     tas     voor     de 
 aankomende     2     weken! 

 Vreedzame     school 

 Blok     2     We     lossen     conflicten     zelf     op 

 In     de     week     van     12     september     starten     we     met     de     lessen     uit     Blok 
 2     (We     lossen     conflicten     zelf     op).     Het     doel     van     de     lessen     in     dit 
 blok     is     kinderen     te     leren     om     op     een     positieve     manier     met 
 conflicten     om     te     gaan.     De     lessen     zijn     onder     andere     gericht     op 
 het     verschil     tussen     conflict     en     ruzie.     Een     conflict     is     een     verschil 
 van     mening:     je     wilt     bijvoorbeeld     allebei     iets     anders     doen     of 
 hebben.     Bij     een     conflict     wil     je     een     oplossing     bedenken     waar     je 
 allebei     tevreden     mee     bent.     Je     zoekt     naar     win-win     oplossingen. 
 Conflicten     horen     bij     het     leven.     Wanneer     conflicten     met     geweld 
 gepaard     gaan,     spreken     we     van     ruzie.     We     leren     kinderen     dat     je     op     drie     manieren     kunt     reageren     op 
 een     conflict.     Of     je     loopt     weg,     je     zegt     niet     wat     je     ervan     vindt.     Of     je     reageert     agressief,     je     bent     boos 
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 en     wordt     driftig.     Of     je     staat     stevig,     je     komt     op     voor     jezelf     en     houdt     ook     rekening     met     de     ander:     je 
 zoekt     naar     een     win-win-oplossing.     In     groep     1     en     2     leren     de     kinderen     zelf     hun     conflicten     op     te 
 lossen     met     behulp     van     de     'Los     het     op-kaart'.     In     groep     3     tot     en     met     8     leren     de     kinderen     dat     met 
 behulp     van     het     stappenplan     'Praat     het     uit'.     In     de     bovenbouw     gaan     de     lessen     over     kritisch     naar 
 jezelf     kijken,     hoe     je     met     je     eigen     mening     en     met     kritiek     omgaat.     En     wordt     ook     gekeken     naar 
 conflicten     in     de     wereld     en     de     rol     van     de     Verenigde     Naties. 

 Het  volgende  Penseelstreekje  verschijnt  op  7  oktober! 
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