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Einde coronamaatregelen
We zijn erg blij dat de meeste coronamaatregelen worden losgelaten. Dit betekent na de vakantie:
-

Geen mondkapjes meer
Geen 1,5m afstand meer
Ouders mogen weer in de school

De maandag na de vakantie is er een studiedag. Op deze dag stemmen de leerkrachten met elkaar af
hoe we zo goed mogelijk de deuren weer kunnen openen voor ouders. Uiteraard zijn ouders weer welkom
op het plein. Daarnaast kunt u, als dat nodig is, met uw kind meelopen naar de klas om kort iets aan de
leerkracht door te geven. Let op: de lessen beginnen stipt om 8:30 uur. We vragen ouders dan ook om
voor die tijd de school te verlaten. U hoort in de week na de vakantie meer.
Theeochtenden
Na de vakantie starten ook de theeochtenden van 8:30 uur tot 9:15 uur met de directie weer. Hieronder
de data:
•
•
•
•
•
•

Woensdag 2 maart Hall
Woensdag 9 maart Plein
Dinsdag 22 maart Hall
Donderdag 31 maart Plein
Dinsdag 12 april Hall
Woensdag 20 april Van Plein

Tijdens de theeochtenden is er ruimte om in gesprek te gaan met de directie. Maakt u zich zorgen over
de ontwikkeling van uw kind? Maak dan een afspraak met de leerkracht van uw kind.
Nieuwsbrief Vreedzaam
Na de volgende pagina vindt u de nieuwsbrief voor de Vreedzame school “We hebben hart voor elkaar!”.
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Studiedag maandag 28 februari
Op maandag 28 februari is het studiedag voor de leerkrachten. Deze dag zijn de kinderen vrij. De
leerkrachten gaan aan de slag met de volgende thema’s:
Ouderbetrokkenheid
- Goed onderwijs maak je samen met ouders. Nu de coronamaatregelen (voor nu) achter ons
liggen. Is het onze prioriteit om aan het contact met ouders te werken. U hoort hier snel meer
over
De verhuizing
- De verhuizing heeft veel voeten in de aarde. We oriënteren ons met het team op wat we
meenemen naar de locatie op het van Hogendorpplein, hoe we de groepen willen formeren en
hoe we de samenwerking verder kunnen versterken.
Taalmethode
- Onze taalmethode is aan vervanging toe. We bekijken waar een nieuwe methode aan moet
voldoen en organiseren proeflessen in de komende periode. We hopen dan voor de
zomervakantie de nieuwe methode aan te kunnen schaffen.
Resultaten-analyse
- De cito-midden toetsen zijn afgelopen periode afgenomen. Samen met het team bekijken we de
opbrengsten en stellen onze plannen bij voor de komende weken.
Teambuilding
- Doordat ook de leerkrachten na de vakantie geen afstand meer hoeven te houden. Is het
gemakkelijker om met elkaar in gesprek te gaan. Dat komt zowel het onderwijs, als de
gezelligheid ten goede.
Bericht juf Renee
Zoals u weet is juf Renee ziek. Op dit moment werkt zij thuis aan haar herstel. Namens haar bedankt
voor de vele berichtjes en kaarten. Die doen haar goed! Wilt u ook iets sturen? Geef het af bij de
administratie, we zorgen dan dat het bij haar terecht komt.

Eerdere nieuwsbrieven leest u terug op onze website
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Blok 4 We hebben hart voor elkaar

Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot
belang voor een positief klimaat in de klas en
in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat
waarin iedereen zich prettig voelt en waarin
kinderen “hart voor elkaar “hebben, d.w.z. dat
ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun
gevoelens te benoemen en zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten
positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is
het van belang dat de kinderen zich veilig
voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen
deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er
ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en
verdriet. We bespreken wat het betekent als
iemand wordt buitengesloten. De kinderen
leren herkennen wat hen boos maakt en hoe
ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen”
belangrijk is om een conflict te kunnen
oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn,
tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt
en waar je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen
een les, die voor iedereen leuk is. Ze
bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en
verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen
stil bij de vraag of iedereen een leuke les
heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken
voor een volgende keer gemaakt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om
over gevoelens te praten; in het begin is het
vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er
rekening mee dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat.
We willen kinderen de ruimte geven om zelf te
kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
Hier een online les over de
gevoelsthermometer
Wilt u meer weten over De Vreedzame School
dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl

Blok 4: We hebben hart voor elkaar:
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee
om te gaan.
De
-

lessen zijn gericht op:
Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
Het herkennen en benoemen van gevoelens
Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende
gevoelens kunnen oproepen
Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien
hoe anderen zich voelen.
Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of
angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
Het nadenken waar je boos van wordt en welk
gedrag je dan vertoont.
Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet
nadenken over een oplossing.
Het nadenken over buitensluiten als vorm van
pesten en wat dat met je doet
Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de
groep niet prettig voelt
Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
Het samen bedenken en verzorgen van een les die
Iedereen leuk vindt

In blok 3 – “We hebben oor
voor elkaar” hebben de
kinderen geleerd:
- Dat het belangrijk is om
duidelijk te zeggen wat je
bedoelt; dat voorkomt onnodige
conflicten
- Goed naar elkaar te luisteren en
samen te vatten. Je laat dan
zien of je de ander goed
begrepen hebt.
- Dat mensen op verschillende
manieren naar dingen kijken.
We noemen dit het hebben van
verschillende gezichtspunten.
Dat komt omdat we
verschillende ervaringen,
verschillende gevoelens hebben
en uit verschillende gezinnen
komen.
Verschillende gezichtspunten
kunnen soms conflicten
veroorzaken.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de
gelegenheid om af te
koelen voordat u een
conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen
als je boos bent:
- gemeen terugdoen
- de ander z’n zin geven,
je terugtrekken,
- weten wat je wilt,
rekening houden met
wat jezelf wilt en wat de
ander wilt.
Stimuleer de laatste
manier; dat heeft de
grootste kans op een
positieve oplossing.
Kijk ook eens deze video
met duidelijke uitleg en
tips voor thuis over
omgaan met boosheid

WELKOM BIJ VREEDZAAM WEST
Staan we er wel genoeg bij stil? Wie zit er over 30 jaar op onze stoel? Wie heeft dan jouw baan
overgenomen? Wie is dan de burgemeester, de wijkagent, de bakker om de hoek, de leerkracht? Oftewel, wie
bepalen over 30 jaar hoe de maatschappij eruit zal zien?
En wie organiseert dan het buurtfeest? De Fairplay-Cup? Een Iftar? Wie is er dan vrijwilliger bij een buurthuis?
Wie start er dan een bewonersinitiatief? Wie gelooft er dan dat zij zelf – eigenhandig – de buurt een stuk
beter, leuker en gezelliger kunnen maken?
Hopelijk hebben de kinderen en jongeren die wij nu in Amsterdam opvoeden dan het stokje van ons
overgenomen, om voort te zetten waar wij nu mee bezig zijn en hopelijk zelfs nog beter dan de huidige
generatie.
‘It takes a village to raise a child’. Dat is het uitgangspunt van de Vreedzame Wijk. Hoe voeden we onze
kinderen op? En wie zijn dat? Is dat ook het buurmeisje? De jongen die voetbalt op het plein? Wij zijn een
beweging van kinderen, jongeren, ouders, buurtbewoners, scholen en organisaties die zich inzetten voor een
buurt waar iedereen erbij hoort, waar kinderen meer leren dan rekenen en taal.
Om je een idee te geven waar we nu mee bezig zijn, klik op onderstaande link.
https://www.vreedzaamwest.nl/

De kinderen van groep 6 kregen een gastles
over de Vreedzame Wijk.
-

Wat is een wijk?
In welke buurt woon ik?
Wie zijn mijn buren?
Wat is een manifest?

Als je wilt dat je het fijn hebt met je buren en in
jouw wijk, dan moeten we allemaal ons steentje
bijdragen.

Wie gelooft dat zij zelf – eigenhandig – de buurt
een stuk beter, leuker en gezelliger kunnen
maken?
Deze week worden er verkiezingen gehouden in
de groep. Wie wil de school vertegenwoordigen
in de Kinderwijkraad?
Wordt vervolgd.
Meer foto’s vindt u op de Instagram pagina van
Vreedzaam West.

Volg ons op Instagram

Vreedzaam.amsterdamwest

Ook ouders/verzorgers kunnen zich inschrijven voor een basistraining Vreedzaam

