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MAANDAG 25 FEBRUARI 2019
19:00 uur Klimopmarkt

DINSDAG 26 FEBRUARI 2019

WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019
EU schoolfruit

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019
EU schoolfruit

VRIJDAG 1 MAART 2019
EU schoolfruit

BIJZONDERHEDEN
Voorjaarvakantie: Van 18 t/m 22 februari kunnen jullie genieten van de voorjaarsvakantie. Veel
plezier!
De Vreedzame School: Het team heeft op woensdag 13 februari weer een studiedag gehad van
De Vreedzame School. De komende tijd werken we aan thema 2 We lossen conflicten zelf op: 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 juf of meester 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 natuurlijk langskomen op school of kijken op www.devreedzameschool.nl
Oud papier: Op zaterdag 2 maart wordt het oud papier verzameld in het dorp. De opbrengst van
het oud papier komt ten goede aan de kinderen.
Techniek groep 7: De kinderen van groep 7 zijn uitgenodigd op De Nieuwe Veste op vrijdag 8
maart. Dit bezoek zal in het teken staan van techniek. De kinderen zullen op Klimop een muizenvalauto in elkaar zetten en deze meebrengen naar De Nieuwe Veste.
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Zie voor actuele en belangrijke data ook de kalender op de website: www.obsklimopschool.nl

