Kalender
2 sept
luizencontrole
8 sept
Schoolfotograaf
15 sept
hoedjesdag
7-21 sept
Kennismakingsgsprekken
(via teams)
25 sept
studiedag.

Verjaardagen:

Er zijn nog een groot
aantal leerlingen in
de vakantie jarig geweest. We hopen
dat zij ook een leuke
verjaardag gehad
hebben en natuurlijk
ook van alle juffen
en meester : Gefeliciteerd!!
Komende tijd zijn jarig:
26 aug
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WELKOM
We zijn blij dat we jullie allemaal
weer mogen begroeten op school.
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad, maar toch
ook weer blij zijn om naar school
te mogen.
Maandag 31 augustus zullen we
jullie op het plein ontvangen,
voordat we naar binnen gaan!
Wilt u als ouder hier ook de 1,5 meter regel in acht houden?
Uiterlijk dinsdag a.s. ontvangt u een mail met het uitgebreide protocol vanuit Scholengroep Holland met betrekking tot
de afspraken rondom het coronavirus. Mocht u recent uit
een risico gebied gekomen zijn, dan vragen wij u dit bij ons
te melden.

Mitzi groep 5
Lowis groep 8
27 aug
Juanita groep 8
Thijs groep 1
2 sept
Lisa groep 6
3 sept
Noor groep 2
5 sept
Julia groep 5

Meera groep 2
9 sept
Jelte groep 6

Gefeliciteerd!

Brengen en ophalen
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat het
waarschijnlijk mogelijk is voor de ouders van de groepen 13 om de kinderen binnen te brengen.
Vanuit de regering zijn de maatregelen toch weer verscherpt. We willen u vragen om alleen op afspraak binnen
te komen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen te laten gaan. De leerkrachten wachten hen op bij de
deur en helpen indien nodig met de spullen.
Leerlingen van de groepen 4-8 gaan zelfstandig naar binnen. Uw contact met de leerkracht blijft mogelijk via de
telefoon, de mail of een afspraak via Teams.
Aan het einde van de ochtend of middag brengt de leerkracht de leerlingen naar buiten. Bij het ophalen, willen wij
u vragen zo veel mogelijk achter de hekken te blijven, op
1,5 meter afstand van elkaar of achter de groene lijn op het
plein.
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TSO / overblijven
De afgelopen week heeft de “Stichting Tafel van” laten weten dat er te weinig
vrijwilligers zijn om de overblijf te kunnen behouden zoals deze voor de coronatijd ingezet werd.
Als team zijn we met dit gegeven heel hard aan de slag gegaan. Met trots laten we u weten dat door de inzet van ons team en met de hulp vanuit BSO
Triodus dit gelukt is!!
Het team neemt de taak op zich om met de kinderen in de klas te eten! Dit is
fijn omdat er zo rust en regelmaat is, ook al betekent dit een verzwaring van
de taken van de leerkrachten. De betrokkenheid is zo groot, dat zij dit graag
doen!
Het buitenspelen is ook onder toezicht van een teamlid. De collega’s van de
(sport)BSO zullen diverse activiteiten met de groepen doen en ook de vrijwilliger(s) die zich hadden opgegeven zullen ingezet worden. Zowel het eten als
buitenspelen zijn beide 30 minuten.
We zijn trots dat we met de medewerking van allemaal tot deze tijdelijke oplossing zijn gekomen.
Doordat er met de kinderen gegeten wordt, zijn we genoodzaakt 1 wijziging in
het gymrooster te doen. Groep 7-8 en groep 3 wisselen van gymtijd. Groep 3
wordt opgevangen door de gymleerkracht.
De inschrijving voor de TSO blijft zoals u gewend bent via de site van Stichting
Tafel van.

Gymrooster komend schooljaar
Maandaggymles in de gymzaal “het Baken” door meester Jeroen.
08.30 - 09.15 uur groep 3 (wijziging)
09.15 - 10.00 uur groep 6
10.15 - 11.00 uur groep 4 en 5
11.00 - 11.45 uur groep 7-8 (wijziging)
LET OP!!!!!!!
De eerste maandag zal de meester zich voorstellen in de groepen op school en zal
er geen gymles zijn. Deze eerste les is de week erna.

Schooltijden (herhaling)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijag:
Deuren open: 08.20 uur start lessen 08.30 uur. School uit: 12.00 uur
Deuren open: 13.05 uur start lessen om 13.15 uur. School uit: 15.15 uur
Woensdag:
Deuren open: 08.20 uur start lessen 08.30 uur. School uit 12.15 uur
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Nieuwe leerkrachten
Onze school groeit en dat is heel fijn. Dit heeft ook tot gevolg dat wij nieuwe collega’s welkom heten op onze school.
Juf Mirthe
Zij is op woensdag en vrijdag in groep 4.
Juf Alexandra
Zij is op maandag in groep 2/3 en op woensdag en
donderdag in groep 7/8.
Juf Vera
Zij is onderwijsassistent in opleiding en zal voor haar
stage in groep 7/8 op dinsdag en vrijdag aanwezig
zijn.
Juf Patricia
Zij is op maandag in groep 5 en op donderdag en vrijdag in groep 6.
Meester Jeroen
Hij is er op maandagochtend voor de gymlessen.
De (nieuwe) leerkrachten zullen zich in de komende nieuwsbrief aan u voorstellen.

De vreedzame school
In een van de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat we starten met De Vreedzame school. A.s. maandag zullen de leerkrachten
hiermee starten in de groepen. U zult als ouder er ook vast thuis wat
over horen.
Als voorbereiding op deze start, hebben we afgelopen woensdag een
training gehad. De eerste stap die we met elkaar gemaakt hebben is
het opstellen van een grondwet. Dit zijn de basisregels binnen onze school.
U zult deze ook in school tegenkomen en uw kind
(eren) zal/zullen hier wellicht over vertellen. Op
de volgende pagina vindt u de eerste nieuwsbrief
en de onderwerpen die aanbod komen in het eerste blok.
Bij de studiedag en het vormen van de grondwet
zijn ook de collega’s van de BSO Ackerswoude betrokken, zodat we één doorgaande lijn vormen.
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Nieuwsbrief De Vreedzame School
Blok 1 We horen bij elkaar
Algemeen

Onze school voert dit schooljaar het programma van De Vreedzame School in.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van
actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op
een maatschappij die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen
belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang
van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

Wat leren de kinderen?
De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:











Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
Herkennen van gevoelens.
Omgaan met gevoelens.
Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
Conflicten oplossen door win-win situaties.
Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Blokken van het programma
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 (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).
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.
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Blok 1 We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. 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.

Onze Grondwet
Iedereen is bij ons belangrijk.
Iedere dag starten we met een positieve en open houding.
Al pratend werken we met elkaar aan oplossingen.
We hebben zorg en aandacht voor onze omgeving.

Tip voor thuis

Openbare Daltonschool
De Tweemaster

Vraag uw kind naar de lessen van De Vreedzame school. Iedere week zijn er 2 lessen en vervolgactiviteiten. Wellicht
goed om te weten is dat binnen de Vreedzame school worden complimenten opstekers worden genoemd.

Duivestein 25
2641LG Pijnacker
015-3693041

www.de-tweemaster.nl
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