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We zijn weer begonnen, er zijn veel nieuwe gezichten binnen de school, binnen
het team en onder de leerlingen. Iedereen begint langzaam te wennen, de
groepen worden weer gevormd. Vanuit de Vreedzame Schoollessen werken de
groepen daar hard aan.
Dit schooljaar ga ik zelf ook weer voor een jaar de schoolbanken in, ik ga proberen het diploma
vakbekwaam schoolleider te halen. Mijn studiedagen zijn eens in de 2 weken op dinsdag. Daarom zal
ik dit schooljaar wat wisselender op school aanwezig zijn.
Mocht u mij niet treffen en wel graag iets willen vragen. Mailen kan altijd: directie@klaverwoid.nl
Hartelijke groet,
Kim

Vreedzame School: blok 1:
Zoals u misschien al heeft gezien zijn alle groepen gestart met blok 1:

“We horen bij elkaar.”
Afspraak:

“We begroeten elkaar bij binnenkomst en zeggen elkaar
gedag.”
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. De leerkracht en
kinderen maken samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk
houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er
bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren
over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over
iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld
blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren
dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor
de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een
Vreedzame Schoolles gehad. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.

Informatieavond: 24 september, U komt toch ook?
U ontvangt volgende week de uitnodiging voor deze avond.
Wij stellen het zeer op prijs als u deze avond aanwezig bent.

Snappet
De groepen 4 tot en met 8 zijn gestart met Snappet. De eerste weken is dit best wel wennen, zowel
voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Vorig schooljaar hebben we deze manier van werken al
uitgeprobeerd. Door de directe feedback en het werken aan eigen leerdoelen kunnen we het aanbod
steeds beter afstemmen. Uiteraard blijft de instructie van de leerkracht van belang. Tijdens de
informatieavond kunt u zelf ervaren hoe Snappet werkt.
Via deze link krijgt u alvast een idee: https://www.youtube.com/watch?v=PoDcRCOvKUc

Denkt u nog aan het inleveren van het formulier
“Toestemming Beeldmateriaal?”
Let op:
U moet aankruisen op het formulier waar u wel toestemming voor geeft.

Even voorstellen
Hoi ik ben Quincy van den Bos,
Ik loop stage in groep 1 en 2 .
Ik loop stage van 5 September tot 30 November.
Mijn hobby is voetballen.

Pleinwacht
Anouk van Diepen(onze pleinwacht van vorig jaar op donderdag en vrijdag) heeft aangegeven dat zij
toch graag verder wil gaan met pleinwacht bij ons op school, zij komt vanaf volgende week weer op
maandag en vrijdag samen met Sasja Nieman de pleinwacht lopen.
Dit betekent dat wij nog op zoek zijn naar een pleinwacht voor dinsdag en donderdag tussen 12.0013.00 uur. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Kim of kunt u mailen naar directie@klaverwoid.nl

Floralia Twisk 22-23 september
Afgelopen week zijn er kleurplaten van de Floralia uitgedeeld.
Deze mogen uiterlijk donderdag 20 september weer op school ingeleverd worden. Wij
zorgen dat ze bij de Floralia komen.
Er zijn prijsjes voor de mooiste kleurplaten!

Volgende nieuws:
Nieuwsbrief 3, in de week van 24-28 september 2018

