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Kind Op Maandag
Thema: Ik ben veranderd
Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11 en Genesis 35: 6-18
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. In de verhalen van deze week ziet hij zijn broer Esau terug.
Voordat het zover is worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Die naam laat zien dat
Jakob veranderd is.

Schoolfruit
Vanaf 13 november ontvangt de school drie porties fruit per week voor de leerlingen.
Dat betekent dat we vanaf 13 november de kinderen op dinsdag, woensdag en
donderdag geen fruit mee hoeven te nemen voor in de kleine pauze. Mocht uw kind
niet genoeg hebben aan de gegeven porties, dan kunt u uw kind natuurlijk wat extra fruit mee laten nemen. Ook
in de klassen wordt er aandacht besteed aan het programma ‘Groente en fruit’. Wist u bijvoorbeeld dat
komkommers vroeger krom waren? Al eens een avocado of een mineola geproefd. We zetten alle zintuigen in
om groente en fruit te ontdekken. Lekker en leerzaam!

Uitslag Oudervragenlijst Sociale veiligheid
Voor de zomervakantie heeft u als ouder de digitale vragenlijst sociale veiligheid ingevuld. Het invullen van
deze vragenlijst hoort bij de opdracht van de school namelijk: zorgen voor kwaliteit. Als school stellen we
onszelf voortdurend de volgende vragen:
Wat beloven wij?, doen we wat we beloven, welke kwaliteiten willen we vasthouden en welke aspecten willen
we verbeteren? Aan u als ouder is gevraagd wat u van de kwaliteit van de school vindt. Dat geeft ons een
objectief beeld. We meten met behulp van ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijsten of we waarmaken wat we
beloven.
We hebben een responspercentage van 25% bij deze vragenlijst,
dat is een lage respons waardering.
Waardering van de scores:
Een score van 2,5
Een score tussen 2,5 en 3,00
Een score tussen de 3,00 en 3,25
Een score tussen 3,25 en 3,5
Een score tussen 3,5 en 3,75
Een score tussen 3,75 en 4,00

onvoldoende
zwak/matig
voldoende
ruim voldoende
goed
Uitstekend

De vragenlijst is onderverdeeld in verschillende onderdelen:
1. Algemeen gedeelte 1
score 3.5
2. Algemeen gedeelte 2
score 3,5
3. Incidenten
score 3,3
4. Acties
score 3,3
Op twee onderdelen hebben we goed gescoord en op twee onderdelen ruim voldoende. Sterke punten van de
school zijn o.a.:
- De school neemt contact op als mijn kind een probleem veroorzaakt;
- De school stelt zich op de hoogte van mijn wensen;
- Mijn kind voelt zich veilig op school.
Het verbeterpunt voor de school is:
De school pakt leerlingen aan die pesten.
Alle scores zijn in het team besproken en hebben geleid tot de volgende acties:
De school heeft een pestprotocol waarin o.a. beschreven hoe we als school met pesten omgaan. Dit
pestprotocol delen we uit aan alle gezinnen, zodat ouders op de hoogte zijn van de afspraken die we als school
hebben gemaakt en de stappen die we ondernemen.
De school doet mee aan: ‘De Week van Respect’ in de week van 6 november. De lessen in de groepen gaan
over verbinden: contact maken met elkaar, je openstellen voor de ander, naar elkaar luisteren, oordelen
uitstellen en het opnemen voor elkaar. Tijdens de maandopening is er uitgebreid aandacht besteed aan de
kick off van de Week van respect. In de volgende nieuwsbrief laten alle groepen iets zien over wat zij gedaan
hebben in de week van respect.
Zoals u in het begin van dit schooljaar in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen hebben we veel aandacht voor
groepsregels en groepsdynamiek en groepsvorming in de zogenaamde ‘Gouden Weken’. Na de herfstvakantie
zitten de Gouden Weken er op. En is de basis in de groepen gelegd.
We blijven permanent aandacht houden voor hoe kinderen zich voelen op het schoolplein. Er is een pleinwacht
voor schooltijd en tijdens de pauzes aanwezig op het plein. Voor de zichtbaarheid op het plein draagt de
pleinwacht een oranje hesje. Zo kunnen de kinderen in een oogopslag zien waar de pleinwacht is. In de
middagpauze lopen er twee pleinwachten op het plein om toezicht te houden.
We hebben als team gekozen voor een nieuwe methode Sociale Vaardigheden namelijk: Klassekids. Dit komt
in de plaats van Rots en Water. Klassekids is voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.
Met Klassekids worden leerlingen ondersteund bij:
- Het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
- Het werken aan gedragsverandering van individuele leerlingen
- Het bevorderen van de sociaal- emotionele ontwikkeling.
KLassekids wordt o.a. ingezet voor:
- Elkaar onderling beter leren kennen;
- Omgaan met elkaar;
- Samen bepalen wat voor groep je wilt zijn;
- Hoe wil je als groep omgaan met elkaar?

Koffieochtend ouders
Op 21 november stellen we ‘s morgens de klassen open voor ouders om een kijkje te nemen. Daarna nemen
we de tijd om na te praten met de groepsleerkracht. U ontvangt hierover apart een brief met informatie.

Nieuws van anderen
Vragenlijst voor het project Groente & Fruit
Beste ouder/verzorger,
Wilt u een vragenlijst invullen over het 10-uurtje op school? Dit is voor een onderzoek van Wageningen University &
Research.
Ik stuur u deze vragenlijst, omdat onze school dit onderzoek ondersteunt. De onderzoekers kunnen niet zonder de
mening en ideeën van ouders!
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Uw ingevulde gegevens worden anoniem (zonder naam)
verwerkt. Alle deelnemers kunnen kans maken op een cadeautje, zoals een dagje uit of een kinderboek.
Om de vragenlijst in te vullen, klik op deze link: https://eq.wur.nl/eq/r1/47vag
Wilt u meer weten over dit onderzoek of heeft u een vraag? Kijk dan op de website:
http://www.wur.nl/en/project/TU16007-Groente-en-fruit-op-school-vanzelfsprekend.htm
of neem contact op met het projectteam (Gertrude Zeinstra en Wieteke van Wijhe) via smaakonderzoek@wur.nl
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Schaken
Geachte ouders/verzorgers,
Over schaken wordt vaak gedacht als een duffe denksport alleen voor slimme kinderen. Maar schaken kan op
veel verschillende manieren worden gespeeld en aangeleerd, op alle niveaus (wilt u weten hoe, kijk dan in de
aangehechte flyer). Vanuit de wetenschap is al bekend dat jeugdschaak samengaat met hogere
schoolprestaties en hogere intelligentie. Maar geldt dit voor alle niveaus? En ook voor uw kinderen?
Wij vragen u om mee te doen met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen over dit onderwerp. Het is online vragenlijst die u in 20 tot 30 minuten invult over uw kind of
kinderen. Ook als uw kind niet schaakt willen we graag dat u toch meedoet!
U kunt op onderstaande link klikken om naar het onderzoek te gaan.
http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eVYYsVtpyBxmApT

De vragenlijst kan ook op mobiele apparaten worden ingevuld.
In de bijlage staat een flyer met meer informatie.
Wij hopen dat u meedoet, bij vragen of opmerkingen kunt u antwoorden op dit e-mail
adres: schaakonderzoek@rug.nl.
Hartelijke groeten van de initiatiefnemers,
Rijksuniversiteit Groningen

Agenda
13 november:
14 november:
21 november:
23 november:
27 november:

Schoolfruit
Spec. HJK kleuters vrij
Koffieuurtje voor ouders
Volgende nieuwsbrief (met groepsnieuws)
Tussenrapportbrieven.

