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Beste ouders/ verzorgers, 

De eerste 2 weken zitten er weer op en 
iedereen heeft z’n weg gevonden. Juf Gea 
heeft nu definitief afscheid genomen, de 
theatervoorstelling “Laat je zien met 
Josien” was leuk en de schoolreizen deze 
week zijn heel goed bevallen. De kinderen 
hebben genoten en waren enthousiast.  
De eerste weken van het schooljaar staan 
in het teken van groepsvorming. Er 
worden gezamenlijk nieuwe afspraken 
gemaakt en regels bepaald. De lessen van 
de Vreedzame School staan hierin 
centraal.  
De Vreedzame School is een programma 
voor de hele school. 
Het programma is zo opgebouwd dat  in 
alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken 
aan bod komen: 
Blok 1: We horen bij elkaar. Dit blok gaat 
over groepsvorming en omgaan met 
elkaar.  
Blok 2: We lossen conflicten zelf op In dit 
blok leren de kinderen omgaan met 
conflicten.  
Blok 3: We hebben oor voor elkaar. Hier 
gaat het over communicatie. 
Blok 4: We hebben hart voor elkaar. Dit 
blok gaat over gevoelens.                                                 
Blok 5: We dragen allemaal een steentje 
bij. In dit blok leren ze wat 
verantwoordelijkheid is en hoe je dat 
neemt.  

Blok 6: We zijn allemaal anders. Hier gaat 
het over verschillen en overeenkomsten 
en respect voor elkaar .  
In alle groepen wordt gedurende het 
schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde 
thema’s / blokken gewerkt.  
Meteen aan het begin van het schooljaar 
wordt gestart met de lessen van Blok 1.  
In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. 
Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De 
kinderen krijgen inzicht in de democratie 
als staatsvorm, regels en wetten. Als er in 
een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, 
biedt het programma aansluitend aan blok 
5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over 
afscheid nemen. 
 

Blok 1 

Alle groepen van de school starten met de 
lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het 
samen werken aan een positief 
werkklimaat centraal. Naast de algemeen 
geldende schoolregels  maken leerkracht 
en kinderen 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. Bij 
de andere blokken hebben de kinderen 
iedere week één les. 
 

Informatiebijeenkomsten 

Deze week staat in de kalender dat er 

informatiebijeenkomsten zijn gepland. Deze 

bijeenkomsten laten we niet doorgaan i.v.m. 

Corona. Daarvoor in de plaats zullen de 

leerkrachten u via Social Schools een 

informatiebrief met foto’s of een filmpje 

sturen, zodat u op de hoogte blijft van het 

reilen en zijlen in de school. Zodra het 

mogelijk is wordt u weer uitgenodigd om in 

school te komen kijken en te zien waar uw 

kind dagelijks verblijft.  

 

Oudergesprekken 

In de week van 20 september vinden 
de omgekeerde oudergesprekken plaats 
voor de groepen 3, 5, 7. In deze groepen 
zitten de leerlingen in een nieuwe klas 
met een andere leerkracht. Juf Anouk 
nodigt ouders van nieuwe leerlingen uit 
voor een gesprek.  
Een omgekeerd oudergesprek is een 
gesprek waarin u als ouder/ verzorger 
belangrijke informatie deelt met de 
leerkracht.  
De gesprekken zullen plaatsvinden in 
school, mits de situatie het toelaat. 13 
september ontvangt u een uitnodiging 
voor het gesprek.   
  
 

Nationaal Programma Onderwijs  
In het kader van het Nationaal Programma 

Onderwijs hebben we een schoolscan 

gemaakt met een plan van Aanpak.  

Voor de inzet van de middelen van het 
Nationaal Programma Onderwijs willen wij 

komend schooljaar de focus leggen op de 
brede ontwikkeling van de kinderen. Dit 
willen wij vooral doen door in te zetten op 
extra personele inzet, waardoor er veel 
individuele aandacht kan zijn voor 
kinderen. We willen inzetten op kleinere 
instructiegroepen in én buiten de klas. Dit 
zal door zowel de inzet van 
vakleerkrachten bewegings- en 
muziekonderwijs  en leerkrachten 
gerealiseerd kunnen worden.  
Daarnaast willen wij inzetten op 
kindgesprekken. Daarmee hopen we het 
welzijn en de invloed die kinderen hebben 
op het eigen leerproces vergroten. We 
willen kinderen bewuster laten nadenken 
over hun leerdoelen waardoor ze in 
toenemende mate de 
verantwoordelijkheid over hun eigen 
leerontwikkeling krijgen.  
We gaan door met het inzetten op 

leesmotivatie en technisch lezen. Tevens 

willen we  inzetten op begrijpend lezen 

door ons schoolbreed te verdiepen in 

Close-Reading. Ook zal er gewerkt worden 

aan de combinatie van begrijpend lezen 

met onderzoekend leren. Door dit 

onderwerp regelmatig op 

teamvergaderingen terug te laten komen 

én door collegiale consultaties uit te 

voeren, hopen we van en met elkaar te 

leren om met behulp van thematisch 

werken leesmotivatie en begrijpend lezen 

op een hoger level te krijgen.  

Als school beschikken we over materialen 
om Levelwerk (leermiddel voor verdieping 
van de leerstof) aan te kunnen bieden aan 
leerlingen die een diepere uitdaging nodig 
hebben.  
Er wordt dit jaar een aanzet gemaakt om 
Bewegend Leren te integreren in het 
onderwijs. Uit onderzoek van 
verschillende wetenschappers (o.a. Erik 
Scherder) is gebleken dat door beweging 
de hersenen op een andere manier 



worden gestimuleerd om te ontwikkelen 
en nieuwe informatie op te nemen. Het 
blijkt dat de concentratie verbeterd en dat 
opbrengsten verhogen, doordat er in de 
hersenen een chemisch proces tot stand 
komt. Deze aanpak draagt bij aan het 
welbevinden van de kinderen en aan de 
dagelijkse hoeveelheid beweging.   
Belangrijk is dat alle investeringen die 

gedaan worden vanuit de gelden van het 

NPO duurzame investeringen zijn. ‘Doe en 

borg dat wat goed is en werk aan dat wat 

nog beter kan.’  

 

Schoolfotograaf 

Woensdag 22 september komt de 

schoolfotograaf. Alle kinderen worden 

alleen en met de groep op de foto gezet. 

Dit gebeurt onder schooltijd. Het is de 

gewoonte dat ook broertjes en zusjes ( op 

school en thuis) met elkaar op de foto 

gaan. Als de omstandigheden het toelaten 

is dat ook nu de bedoeling. We kunnen 

daar pas een uitspraak over doen in de 

week van 13 september a.s. U hoort dit zo 

spoedig mogelijk van ons 

 

Oktober Kindermaand 
15 september krijgt uw kind een 

programmaboekje mee van het 

cultuurevenement Oktober Kindermaand. 

Op 15 september start het evenement. In 

dit boekje staan allerlei leuke activiteiten 

waar kinderen zich gratis voor kunnen 

inschrijven. De activiteiten zijn gemaakt 

voor kinderen, maar ook erg leuk om 

samen met kinderen en ouders te doen.  

 

Kinderboekenweek 

De jaarlijkse Kinderboekenweek staat 

gepland van 6 t/m 15 oktober. Het thema 

voor dit jaar is ‘Worden wat je wil!’ 

 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je 

vandaan komt, goed bent in rekenen of 

juist in tekenen, vier jaar oud bent of al 

tien jaar, ieder kind kan worden waar 

het van droomt. Beroepen als astronaut, 

dokter of kok… kinderen spelen vaak na 

wat ze willen worden. Of ze worden 

geïnspireerd door hun idolen of helden: 

een bekende zangeres, voetballer of 

YouTuber. Kinderboeken zijn een 

onuitputtelijke bron om over beroepen na 

te denken of te fantaseren. Tijdens de 

Kinderboekenweek 2021 kun je alles 

worden wat je wil en alvast dromen over 

later! 

Deze tekst heb ik van internet gehaald, 

maar het verwoord wel heel mooi wat 

boeken met je kunnen doen.  

‘Dingenzoeker’ en ‘Lezen maakt je wijzer’. 

staat op de ramen in de hal geschreven. 

Daarmee willen we laten zien hoe 

belangrijk lezen is voor de ontwikkeling 

van mensen, jong en oud. Wij vinden dat 

lezen leuk moet zijn, belangrijk is voor de 

ontwikkeling en dat je mag fantaseren 

over leuke thema’s of een boek. Lezen 

zorgt voor een mooie woordenschat en 

veel algemene kennis.  

 



Junior Energiecoach 

De gemeente Aa en Hunze doet dit najaar 

weer mee aan Junior Energiecoach. Junior 

Energiecoach is een spel waarbij kinderen 

samen thuis op een speelse en praktische 

manier aan de slag gaan met 

energiebesparing. Goed voor het milieu én 

de portemonnee. Junior Energiecoach is 

voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 

Deelname is gratis. 50 gezinnen uit 

de gemeente kunnen gratis 

meedoen. Meer informatie vindt u op: 

www.juniorenergiecoach.nl .  

 

5 november moet 4 november zijn  

In de nieuwsbrief van juli staat dat de 

leerlingen vrijdag 5 november vrij zijn. Dat 

moet zijn donderdag 4 november.  In de 

kalender staat het wel goed vermeld.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 

 

http://www.juniorenergiecoach.nl/

