
 

 

Verjaardagen 

Woensdag 30-09 Zelal gr.3A 

Vrijdag  02-10 Sander gr.7A 

Zaterdag 03-10 James gr.6A 

Maandag 05-10 Emir gr.1/2D 
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Agenda 

Dinsdag 29-09 MR-vergadering (avond) 

Vrijdag  02-10 Mediatorenexamen door Monique en Remco 

dinsdag 06-10 De Grote Tineke Pensioenviering (zonder ouders, helaas) en afsluiting   

   kinderboekenweek 

Vrijdag  09-10 Om 14.30u herfstvakantie (kinderen zijn niet vrij ’s middags!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelen op het plein na schooltijd 

Ons schoolplein wordt de laatste maanden meer en meer geteisterd door overlast. Onze visie is dat iedereen 

welkom is en ook na schooltijd moet kunnen spelen, maar helaas kan dit niet meer. Er worden spullen gesloopt 

en het komt regelmatig voor dat we ’s morgens lege chipszakken of blikjes energydrank moeten opruimen.  

De buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij ons op school op het plein. 

Dan kunnen kinderen niet op het plein spelen. Op woensdag zijn kinderen welkom, mits de hekken open staan. 

We draaien de hekken op slot als de laatste collega naar huis gaat. Dan is het plein dus niet meer toegankelijk, 

ook niet op woensdag.  

We hopen dat door deze maatregelen het plein weer netjes blijft, zodat er onder schooltijd heerlijk gespeeld 

kan worden door onze Rietvinkkinderen. 

 

Ouderbijdrage 

In drie termijnen innen we de ouderbijdrage ieder jaar. Die is dit jaar vastgesteld op €47,50 voor een heel jaar, 

het bedrag wordt in drieën geïnd. Alleen voor groep 8 is het bedrag €112,50, omdat we €65,00 meer innen 

voor het schoolkamp in september. Hiervan kunnen we bv. op excursie, financieren we cadeaus op 5 

december en kunnen we extra bijzondere dingen doen tijdens projecten. Maar er is nog veel meer, kijk op 

onze website: op https://www.de-rietvink.nl/ouders/ouderraad/ staat ook de nieuwe samenstelling van dit 

schooljaar.  

 

Legoleague (plusgroep leerjaar 8) door Sanne en Quint 

Elke dinsdag van half 9 tot half 12 is er legoleague. Als er kinderen zijn die meer uitdaging nodig hebben, 

kunnen ze via school legoleague doen, met een team van kinderen uit groep 8. Er zijn core values 

(kernwaarden) waar je aan moet voldoen als team. Het zijn er zes: ontdekking, integratie, innovatie, 

teamwork, effect en plezier. We moeten onder andere om punten te verdienen een robot bouwen die 

challenges doet. Dit jaar is het thema replay dus de robot moet sporten. Een voorbeeld is: de glijbaan. Hierbij 

moet de robot poppetjes laten glijden. Ook moeten we een expert uitnodigen op het gebied van het thema. 

En je moet nog dingen doen zoals presentaties, dansen, een poster maken en een innovatief idee bedenken 

(dus iets wat nog niet bestaat). We zijn net twee weken bezig, vanmorgen was de derde keer. 

 

Kinderboekenweek 2020 En toen... 

We zijn al een paar weken bezig met het thema En toen.... in de bouwen en de groepen. Iedere bouw heeft 

een eigen tijdsperiode gekozen waar met de kinderen over geleerd  en ontdekt wordt. Alle groepen mogen 

ter ere van de kinderboekenweek een boek voor de groep uitkiezen. 

We zijn benieuwd naar de resultaten. 

 

Week van 28 september: 

Mediatoren: 

Julian en Sienna 

Plein: 

Felicity en Florence 

http://www.de-rietvink.nl/
https://www.de-rietvink.nl/ouders/ouderraad/


 

 

 

Ziekte en vervanging 

We stellen u wekelijks op de hoogte als een leerkracht of andere medewerker afwezig is vanwege ziekte of 

vanwege corona-achtige klachten (evt. binnen het gezin). Daarnaast geven we aan hoe we dit oplossen. 

We proberen vervanging te regelen of een andere flexibele oplossing te vinden, maar dit is niet altijd mogelijk.  

- Maandag 28 september: collega uit de onderbouw afwezig i.v.m. verkoudheidsklachten. Test om 

corona uit te sluiten. Oud-collega Joke Nieuwland was bereid om in te vallen. 

- Maandag 28 september: collega uit de middenbouw met verkoudheidsklachten naar huis. Test om 

corona uit te sluiten. Twee ondersteunende collega’s hebben de groep opgevangen en de lessen 

verzorgd. In het nemen van pauze en de ondersteuning in het buiten lopen / lunches hebben collega’s 

zich flexibel opgesteld. 

We zijn trots op en blij met alle collega’s die gisteren extra hebben gewerkt of enorm flexibel inzetbaar zijn 

geweest. Dit vraagt veel van ons team, zeker wanneer het ad-hoc beslissingen zijn. 

 

Coronamaatregelen 

De besmettingsgraad neemt toe in Nederland, er is gisteren weer een aantal maatregelen aangekondigd. 

Vorige week maakte het kabinet al bekend dat kinderen met een neusverkoudheid weer gewoon naar school 

mogen. Wel is het goed om met die neusverkoudheid de beslisboom te volgen. We hebben hem hieronder 

even voor u neergezet. Het is fijn als u deze zelf volgt, zodat we de stappen bij ziekmelding of twijfel aan de 

telefoon niet hoeven te doorlopen. Natuurlijk helpen we u graag bij twijfel. 

 
Kinderpostzegelactie 

Vanuit het principe kinderen voor kinderen doet onze school ieder jaar mee met de kinderpostzegelactie in 

de bovenbouw. 

Sinds vorig schooljaar kunnen we ervoor kiezen om voor een percentage van de opbrengst leesboeken te 

kiezen voor onze school. Hier maken we dankbaar gebruik van. 

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, het start met voorlezen (ook grote kinderen vinden dit 

nog leuk, samen lezen, samen lezen en praten over een boek en zien lezen... doet lezen. Lezen is naast het 

rekenen een van de voorspellers van succes op het Voortgezet onderwijs. 

 



 

 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 2020  
Dinsdag 6 oktober houden wij de afsluiting van de Kinderboekenweek “En toen”, tevens vieren wij De Grote 

Pensioenviering van juf Tineke. Zij zal tijdens deze viering door de kinderen en door ons in het zonnetje gezet 

worden. De viering zal in de speelzaal plaats vinden. Elke groep geeft een optreden over wat zij hebben 

gedaan, beleefd, gemaakt, geleerd in het Kinderboekenweekproject. Er wordt al hard geoefend en er 

hangen al mooie kunstwerken in de lokalen. Spullen van vroeger komen voorbij en oude foto's met mooie 

verhalen van vroeger. Ook worden er pop-upboeken gemaakt, die de kinderen van de bovenbouw 

volgende week aan elkaar gaan laten zien. 
We sluiten de viering af met het nummer van kinderen voor kinderen “En toen”. We gaan de afsluiting 

verdelen in vier vieringen. Er zijn dan steeds drie groepen in de speelzaal. Uiteraard houden wij ons aan de 

RIVM-regels voor basisscholen. Met die regels kunnen we een geweldige viering maken om met onze 

kinderen, helaas zonder ouders en andere genodigden, de Kinderboekenweek af te sluiten. 
Wilt u thuis samen dansen met uw kind(eren)? Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=xo4DOyp4TDo voor 

de dansvideo. En pak deze Kinderboekenweek iedere dag een boek met het gezin. Lees erin, praat erover. 

Kortom: maak er een leesfeest van deze week! 
 

Naschoolse activiteiten   

Op https://www.de-rietvink.nl/onderwijs/extra-activiteiten/ vindt u alle naschoolse activiteiten voor het hele 

schooljaar, hier kunt u een account aanmaken en inschrijven. De volgende activiteiten starten binnenkort:  

Dag Datum Activiteit Groep Locatie Inschrijven 

Donderdag 01 oktober Judo 1, 2 Gymzaal Vol 

Vrijdag 02 oktober Tennis 3, 4, 5 Gymzaal Vol 

Maandag 05 oktober Sportcarrousel 5, 6, 7 Gymzaal  

Dinsdag 06 oktober Schaken 3, 4, 5 Buko Baken  

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij mailen luchiena.rijken@agora.nu of op dinsdag even 

langs lopen.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xo4DOyp4TDo
https://www.de-rietvink.nl/onderwijs/extra-activiteiten/
mailto:luchiena.rijken@agora.nu


 

 

 

Nieuwsbrief De Vreedzame School 
Blok 2 We lossen conflicten zelf op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 2 Algemeen 

 

Overal waar kinderen met elkaar 

spelen en werken komen conflicten 

voor.  Met De Vreedzame School 

leren we de kinderen dat conflicten 

heel normaal zijn en dat ze bij het 

leven horen.  

Wat belangrijk is, is hoe je er mee 

omgaat. Hoe los je op een positieve 

manier conflicten op? Hoe zorg je 

ervoor dat beide partijen tevreden 

zijn met de oplossing?  

Een conflict hoeft niet uit te 

monden in ruzie. We spreken van 

ruzie wanneer het ene kind wil 

winnen ten koste van het andere 

kind. Eén partij is dan tevreden, de 

andere partij is de verliezer. 

 

De kinderen leren dat ze bij een 

conflict eerst rustig moeten worden 

voordat ze na kunnen denken over 

een oplossing. 

We noemen dat ‘afkoelen’. 

Met de kinderen wordt besproken 

of een vaste plek in de klas een 

goede manier is om rustig te 

worden. We noemen dat een 

‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje 

zijn in de klas met een stoel en tafel, 

een boekje, een teken- blokje  en 

wat de kinderen meer bedenken.  

Er worden ook afspraken  over 

gemaakt , bijvoorbeeld dat je er 

niet langer dan 10 minuten mag 

blijven. De leerkracht houdt het in 

de gaten, ook als een kind dan nog 

niet afgekoeld is.  

Kinderen begrijpen heel goed 

waarom afkoelen belangrijk is. Je 

komt anders niet verder met het 

zoeken naar een oplossing. 

 

Wilt u meer weten over De 

Vreedzame School dan kunt u 

kijken op 

www.devreedzameschool.nl  

 

 

 

 

Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten  

zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren 

om op een positieve manier met conflicten om te gaan. 

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen 

conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je 

wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een 

conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei 

tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. 

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met 

geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren 

kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een 

conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of 

je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je 

staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening 

met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.  

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten  op te 

lossen  met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 

tot en met 8 leren de kinderen dat  met behulp van het 

stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de 

lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen 

mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken  

naar conflicten in de wereld en de rol van  

de  Verenigde Naties. 

 

 In Blok 1 ‘We horen bij 

elkaar’ hebben de kinderen 

geleerd: 

 

- om te praten over de sfeer  

   in de groep 

- om elkaar opstekers te  

  geven, iets positief te  

  zeggen over iemand en 

wat  

  dat met iemand doet 

- om een takenlijst voor   

  in de klas te maken en de 

  taken eerlijk te verdelen 

- dat iedereen een eigen  

  mening mag hebben 

- om met de klas een  

  afsprakenblad te maken  

  waarop staat hoe je met  

  elkaar omgaat 

- dat er ook regels zijn die 

de  

  leerkracht aangeeft 

- om samen te werken 

 

 

Tip voor thuis 

 

Hoort u van uw kind over 

‘opstekers’ en ‘afbrekers’? 

 

Vraag er naar en praat er 

over. 

Laat uw kind weten 

wanneer hij of zij een 

‘afbreker’ aan iemand 

geeft.  

Stimuleer om ‘opstekers’ te 

geven.  Doet u dat zelf ook 

naar uw kind en noem 

daarbij dan de term 

‘opsteker’.  

 

De kinderen van de 

groepen 1 t/m 3 krijgen een 

kletskaart mee naar huis. 

Voor groep 4,5 en 6 is deze 

bijgevoegd bij de Tam-tam. 

 

 

http://www.devreedzameschool.nl/

