
 

 

 
 

Nieuwsbrief      De Vreedzame Staatsliedenbuurt 
        
De buurt is er voor iedereen, iedereen is welkom 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Algemeen 
In onze buurt staan 4 Vreedzame Scholen. De 
Bron, De Catamaran en de 2 locaties van de 
Westerparkschool. Op onze school weten we al 
goed hoe we het willen samen. De kinderen 
hebben een stem en hun mening wordt serieus 
genomen. Ook hebben we allemaal dezelfde wijze 
van omgaan met conflicten en maken gebruik van 
dezelfde begrippen. In januari starten onze 
Vreedzame scholen met lessen over de 
Vreedzame pleinen in onze buurt. We hopen dat 
de kinderen zich door deze lessen ook buiten onze 
school betrokken voelen en actief na gaan denken 
over hoe ze het willen op hun plein(en).  . Door in 
alle pedagogische contexten - thuis, in de 
speeltuin, op de kinderopvang, de voorschool, de 
voetbalclub, het buurthuis, de bibliotheek, 
enzovoort - de principes van De Vreedzame 
School centraal te stellen in de pedagogische 
benadering ontstaat er een samenhangend 
opvoedklimaat in een wijk. En dat, zo weten we 
uit onderzoek, is een belangrijke succesfactor 
voor gezond opgroeien van kinderen en jongeren.   

Onze Vreedzame pleinen 

In elke groep hebben de kinderen deze periode  
lessen over de Vreedzame pleinen in onze buurt. 
Wat kun je doen op ons plein? 
Hoe willen wij dat het gaat op ons plein? 
Wie maken er gebruik van ons plein? 
Weten jullie wat het bord van Vreedzaam  
betekent? Kennen jullie het Manifest? 
Voelen jullie je welkom op het plein? 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich  
welkom voelt op onze pleinen? 

 

Kinderwijkraad  
In alle groepen 6 worden verkiezingen gehouden. Wie wil zich graag inzetten 
voor de Vreedzame Wijk en wie zou volgens jou een goede 
vertegenwoordiger zijn? Er worden 2 kinderen gekozen die plaats nemen in 
de Kinderwijkraad, KWR. De kinderen uit de KWR gaan kijken wat er goed 
gaat in de wijk en wat beter kan. Ze nemen alle punten mee van de groepen 5 
t/m 8. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt op het 
van Beuningenplein? De kinderen uit de KWR bedenken een verbeterplan. Op 
uitnodiging van het bestuur mogen de aanstaande KWR en alle andere 
leerlingen van groep 6 (in totaal 4 groepen) op bezoek naar de Stopera. De 
KWR mag voor o.a. wethouder Groot Wassink en Fenna Ulichki de plannen 
voor de Staatsliedenbuurt toelichten.   

 

Welkom! U hoort erbij! Doe mee!  
De Vreedzame wijk betrekt mensen en organisaties die dicht bij de school 
liggen bij dit programma. Denk daarbij aan de ouders, voorschool, 
kinderopvang en jongerenorganisaties. Doel is om samen de problemen op te 
lossen. Een Vreedzame Staatsliedenbuurt. Vreedzaam West leert kinderen en 
jongeren: Jij hoort erbij! Doe mee! Het stadsdeel West nodigt organisaties die 
met jeugd te maken hebben uit om mee te doen aan De Vreedzame Wijk. Er 
zijn buurtaanjagers opgeleid die op wijkniveau vormgeven aan Vreedzaam 
West. Zij zorgen ervoor dat de aanpak steeds dieper in de wijk verankerd 
raakt door bewoners en partners erbij te betrekken. We nodigen ouders uit 
om ook hun visie op een Vreedzaam van Beuningenplein te delen. Jullie 
kinderen spelen daar (of juist niet) en jullie merken ook dat het soms op een 
hele prettige manier gaat, maar soms ook echt beter kan. Hoe ziet een 
Vreedzaam van Beuningenplein er voor jullie uit? Laat je je kind daar met een 
gerust hart spelen? Zou je graag dingen willen veranderen? Heb je ideeën hoe 
we dat kunnen realiseren?  U kunt contact opnemen met de buurtaanjager 
van de Staatliedenbuurt.  Bas Bastiaans: contact@het-c-team.info  

 

 
Er hangen 7 borden in de buurt.  7 Vreedzame pleinen 

in de Staatsliedenbuurt Weet u deze te vinden? 

De partners van de Vreedzame Staatsliedenbuurt 

 

 


