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School
De Vreedzame School
We starten in week 14 met blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
In dit blok stimuleren we leerlingen een actieve bijdrage te leveren aan de groep, de school en de wijk.
Groepen 1 t/m 4:
Bij de groepen 1 t/m 4 zijn de lessen gericht op het:
- Herkennen van boosheid bij jezelf en de ander;
- Leren omgaan met je boosheid;
- Weer goedmaken n.a.v. een conflict;
- Leren zoeken naar oplossingen voor een conflict;
- Leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien;
- Verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator;
- Leren dat je op school de leerling mediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.
Groepen 5 t/m 8:
Bij de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen om een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:
- De kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school;
- De kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school;
- De kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en
meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep;
- De kinderen leren werken met klassencommissies en schoolcommissies.
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Watertappunt
Op Wereld Water Dag hebben we ons nieuwe watertappunt geopend! We vinden het belangrijk dat onze leerlingen
gezond eten en drinken. We proberen hierin dan ook gewenst eet- en drinkgedrag te stimuleren.
Vorig jaar hebben we het fruitproject gehad. Nu hebben we het watertappunt. De leerlingen hebben in de klassen
stilgestaan bij het drinken van water ten opzichte van andere dranken.
Werkzaamheden rondom De Kubus
Rondom school zijn er werkzaamheden aan de gang i.v.m. de renovatie van daken in de Wilhelminastraat en
Ooijevaarstraat. Dat betekent dat er veel werkverkeer door de straat komt. Ze zijn van 21 maart tot eind mei
hiermee bezig.
Corona
Vanaf nu geldt: als je klachten hebt (leerlingen en personeel) doe je een zelftest. Bij een negatieve uitslag mag je
naar school. Bij een positieve uitslag blijf je thuis. Dit is voorlopig het nieuwe normaal. Hybride-onderwijs is een extra
opgave voor al het onderwijspersoneel. We willen onze aandacht richten op goed onderwijs op school en zullen
daarom stoppen met het hybride-onderwijs. Uitzonderingen kunnen er natuurlijk altijd zijn, bv. bij langdurig zieke
kinderen. Bij kortdurende afwezigheid gaan we dus op dit punt als stichting terug naar hoe het was vòòr Corona.
Inloopochtend groepen 3 t/m 8
Op donderdag 7 april kan dan eindelijk de eerste inloopochtend voor de groepen 3 t/m 8 plaatsvinden. We kijken
ernaar uit. Tijdens de inloopochtenden krijgen jullie de mogelijkheid om in de klas van uw zoon/dochter te kijken. De
inloopochtenden zijn op wisselende dagen. Jullie kinderen leiden jullie rond vanaf 08:20 uur tot uiterlijk 08:45 uur.
Dit is echter geen moment voor ouder-leerkracht gesprekken.
Eindtoets groep 8
De leerlingen van de groepen 8 maken op dinsdag 19 en donderdag 21 april de eindtoets Route 8. Dit is een digitale
adaptieve toets. We hebben ervoor gekozen om de toets te spreiden over twee ochtenden om ervoor te zorgen dat
alle leerlingen rustig de tijd kunnen nemen om de toets te maken.
Schoolvoetbal
Na twee jaar vindt eindelijk het KNVB schoolvoetbaltoernooi voor de gemeenten West Maas & Waal en Druten weer
plaats! Scholenteams van de groepen 8 strijden hier om het felbegeerde kampioenschap. Woensdag 6 april is het de
beurt aan het jongensteams van 8a, 8b en het mix-team van 8c. Alle wedstrijden worden gespeeld bij AAC-Olympia
te Horssen. Bij winst wordt de finale gespeeld op vrijdagavond 8 april. Het meidenteam van 8a is al zeker van
plaatsing voor deze dag. Zij spelen om 15:00 uur. Bij winst spelen de jongens die dag vanaf 17:00 uur.
Leerlingenraad
De besproken punten van afgelopen bijeenkomst:
We houden onze school netjes. Ook als we bij de BSO zijn.
De leerlingenvertegenwoordigers bespreken dit in de klassen.
We willen onze spullen heel houden, onder andere onze boeken. Samen zijn we verantwoordelijk.
Watertappunt
De leerlingenraad zal het tappunt mede openen. Zij zullen als eerste de bidons in ontvangst nemen en
gebruikmaken van het tappunt.
Schoolplein
Hier zien we nog wel verbeterpunten. Waarbij we nu een aantal acties uitzetten -onderzoek naar voorkeur voor
basketbalkorf in Kubos of verrijdbare basketbalnet om op hockeyveld te gebruiken. Dit bespreken de
leerlingenvertegenwoordigers in hun klassen. Het schoolplein wordt flink opgeknapt. De raad komt met veel
mooie ideeën voor toevoegingen op het plein. Helaas passen een aantal ideeën niet in de visie van ons plein. Daar
waar het vooral draait om de natuurlijke omgeving om de fantasie te prikkelen.
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Nieuwe boeken
De boekenlijsten zijn per klas aangeleverd. Juf Jana gaat er samen met juf Daniëlle voor zorgen dat ze worden
besteld.
Sfeer op de leerpleinen
Hier zijn veel ideeën voor. Juf Jana gaat alle ideeën meenemen en bespreken met de binnenhuisarchitect.
Tijdens de volgende vergadering worden de tekeningen van de nieuwe leerpleinen gepresenteerd.
Klankbordgroep
Ook dit schooljaar is de klankbordgroep weer actief. Mocht je nog mee willen praten, meld je dan aan via de mail:
j.pols@groeisaampo.nl
IKC-Raad
De volgende IKC-Raad bijeenkomst is op 28 maart. U kunt nog steeds onderwerpen aandragen voor de vergadering
via info-ikcdekubus@groeisaampo.nl
In de bijlage:
• Koningsdag 2022
• Survivalrun Boven-Leeuwen
• Kalender Sjors Sportief voor de maand april
• Zakgeldproject

