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Op tijd op school!
Het is fijn voor uw kind om op tijd te zijn. Uw kind kan dan rustig
beginnen, wat een gunstige invloed heeft op de rest van de dag.
Bovendien mist uw kind niets van de instructieles. Ook voor de
leerkrachten en klasgenoten is het fijn als iedereen tegelijk met de les
kan starten.
Een kwartier voordat de school begint gaan de deuren open.
U kunt met uw kind mee naar de groep lopen. Om twee voor half negen gaat de eerste bel, het
is de bedoeling dat u dan afscheid neemt van uw kind, zodat om half negen de les kan starten.
Komende weken gaan wij extra aandacht besteden aan het op tijd op school komen en het
starten van de lessen.
Reminder! Staking donderdag 5 oktober
Op donderdag 5 oktober a.s. zal door medewerkers in het primair
onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die verenigd
zijn in het PO-front, hebben tot deze staking opgeroepen om hun
boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het
regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en
rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.
Waarom staken?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving,
maar de kwaliteit staat onder druk. Leraren in het primair onderwijs hebben te maken met
een hoge werkdruk en een salaris dat lager is dan in andere sectoren. Daarbij dreigt er een
ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De staking op 5 oktober betekent dat op veel
plekken in Nederland de scholen dicht blijven.
Wij, team van basisschool de Waterkant en alle andere scholen van de AWBR, hebben
besloten ook aan deze staking deel te nemen. De school blijft op 5 oktober gesloten.
Wij vragen aan u om uw kind(eren) deze dag thuis te houden of elders op te vangen.

Agenda
Maandag 2 oktober

Bijeenkomst stuurgroep:
Vreedzame school
Vervolg Audit
Bezoek van dichter Frank Vester

Woensdag 4 oktober
Start Kinderboekenweek
Donderdag 5 oktober
Dag van de leraar
Staking PO; de school is dicht
Vrijdag 13 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag 20 oktober
Nieuwsbrief 3

Openbaar Onderwijs volgens groep 7- leerlingen
In onderstaand filmpje leggen de leerlingen van groep 7 (van juf Afke en juf Eline) op heldere
en leuke wijze uit waarom het volgens hen superfijn is om op een openbare school te zitten.
Thema's als culturele diversiteit, medezeggenschap en respect voor anderen komen aan bod.
De Vreedzame School, de mediatoren en de leerlingenraad worden tevens haarfijn
uitgelegd. Kijk maar gauw naar het filmpje, dan zal je zien dat we ongelofelijk trots mogen zijn
op onze kinderen en onze openbare en vreedzame school! :)
https://vimeo.com/232652700
Kinderboekenweek
Vanaf woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek en dat wordt griezelig spannend! In
de groepen worden er verschillende spannende activiteiten georganiseerd. Zo komt op
maandag 2 oktober de dichter Frank Vester op school.
In de hal is de boekenmarkt weer van start gedaan.
Het goede nieuws is dat er al zo’n 100 boeken zijn verkocht! Van de opbrengst gaan we weer
nieuwe boeken kopen. Zo worden de boeken in onze bibliotheek actueel gehouden.
Het volgende goede nieuws is dat er in januari budget is om nieuwe kasten te kopen voor
onze bibliotheek. Welke ouder vindt het leuk om na te denken over de inrichting van onze
schoolbibliotheek? Interesse? Laat het ons weten. Je kunt je opgeven bij de klassenleerkracht.
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Vreedzame school
Blok 2: We lossen conflicten zelf op
In de eerste drie weken zijn wij bezig geweest met blok 1 ‘Wij horen bij elkaar’. Deze week
zijn wij begonnen met blok 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 tekenblokje 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.
Daarnaast krijgen de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 een
kletskaart mee naar huis. Zo kunt u met de kinderen kletsen
over onderwerpen die tijdens de lessen van De Vreedzame
school besproken zijn.
Wij wensen u veel kletsplezier!

Verjaardagen t/m 20
oktober
3 oktober Gioia van Hijfte
7 oktober Katja Skulj
8 oktober Robin Ruijter
Emily Schuiten
9 oktober Ravi van den Broeke
10 oktober Nyo Verpoorten
11 oktober Dries van Marion
12 oktober Hashem Hammuda
14 oktober Charlie Dekker
15 oktober Daylisa Deul
16 oktober Nour Acheffay
Willem Hin
18 oktober Zwivhuya Mathivha
Nouk Peerenboom
19 oktober Sara Kurucu
20 oktober Ottilie Jurhill

Mediatoren van onze Vreedzame school
Dit zijn de mediatoren op De Waterkant schooljaar 2017-2018

De mediatoren die het vorige jaar in groep 7 zaten hebben hulp gekregen van nieuwe
mediatoren uit de groepen 7 en 7/8. Deze leerlingen hebben dezelfde trainingen ontvangen.
Tijdens deze training wordt de mediatoren geleerd te bemiddelen bij conflicten tussen
leerlingen met behulp van het Mediatie Stappenplan. Alle mediatoren hebben de trainingen
succesvol afgerond. Diploma’s zijn officieel uitgereikt in het bijzijn van de directeur en de
opleider Mediatoren Vreedzame school. Onze school is trots op haar 12 leerling mediatoren!
De nieuwe leerling mediatoren die ons team gaan versterken:
Groep 7
Groep 7/8
Ellen Post
Lotte Bakker
Zaïd el Ghazaoui
Livia van ’t Hek
Firdaouss Mimouni
Tobias von Graevenitz
Onze ervaren leerling mediatoren zijn ook dit schooljaar weer beschikbaar:
Groep 7/8
Groep 8
Luz Lipp
Zaïd Aarab
Sunka Labree
Job van Duijn
Liam Knoller
De mediatoren hebben 1x per week dienst tijdens het buitenspelen in duo’s of met z’n drieën.
Door het dragen van een oranje of een geel veiligheidsvest zijn zij zichtbaar voor de overige
leerlingen.
In de centrale hal op het grote witte Vreedzame School bord hangen de prachtige portretten
van onze mediatoren. Hierop kunt u ook zien welke mediatoren die dag dienst hebben. Op dit
bord vindt u ook het thema van het blok. Het thema van blok 2 is: We lossen conflicten zelf
op.
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