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Gespreksavond groep 4
Afgelopen donderdag hebben we een extra gespreksavond gehad met ouders van groep 4.
We zijn ontzettend blij dat er 20 ouders aanwezig waren op deze avond. Fijn dat iedereen zo snel kon reageren op
onze oproep.
We hebben 2 dingen op deze avond besproken; vermeend pestgedrag in groep 4 en het gebruik van de
klassen/groeps-app.
In het rondetafelgesprek over pestgedrag kwamen we tot de conclusie dat er geen sprake is van pestgedrag in
groep 4. Soms worden er wel dingen door de kinderen gezegd, bv gerijm op namen, die voor andere kinderen niet
plezierig zijn. Van kwade bedoeling was er zeker geen sprake.
We hebben besproken dan het ontvangen van zo’n rijm/boodschap niet altijd plezierig is en dat kinderen moeten
leren begrijpen wat de impact van zo’n rijm/boodschap op de ander kan zijn. Er is bij pestgedrag altijd een
spanningsveld tussen impact, weerbaarheid, wat er gezegd wordt en hoe het bij de ander binnen komt. Dit ligt bij
ieder kind anders.
In het groepsgebeuren speelt de grote middengroep altijd een belangrijke rol bij het voorkomen/aanpakken van
vervelend gedrag.
Bij het tweede onderdeel, gebruik klassen/groeps-app, werd er eerst in groepjes gekeken naar het doel van de
klassen/groeps-app. Hier bleken steeds veel overeenkomsten te zijn en kwamen we uiteindelijk tot het volgende
doel van de klassen/groeps-app met enkele aanvullende opmerkingen:
De klassenouder :
-deelt informatie (evt met foto) (aanvulling: bij persoonlijke informatie van een ouder, na
overleg, dit via de klassenouder delen, bv bij geboorte, verdrietige momenten)
-vraagt om hulp (aanvulling: graag alléén reageren als je die hulp kan geven)
*Snelle (re)actie gewenst ( aanvulling: bij hulp op lange termijn bij voorkeur mail gebruiken)
*Geen reactie op reacties op reacties enz. in de vorm van opmerkingen /duimen.
We willen deze afspraken delen met alle klassenouders die een klassen/groeps-app gebruiken zodat we tot een
helder en plezierig onderling app-verkeer komen.
We kijken terug op een goede en zinvolle avond die in een goede sfeer is verlopen. Nogmaals dank daarvoor.
Fiets.
Wie heeft er nog een redelijk goede fiets ongebruikt in de schuur staan? We zijn nog opzoek naar een fiets die
door de leerkrachten gebruikt kan worden.
Koelkast.
Tijdens de informatieavonden kregen we vragen over de aanwezigheid van een koelkast. Vanaf het begin van het
jaar hebben we een extra koelkast in de keuken staan om verzoeken tot koelhouden van etens-/drinkwaren
positief te kunnen beantwoorden. Op dit moment wordt er nog geen gebruik gemaakt van deze koelkast.
Indien gewenst kan in overleg met de leerkacht het eten/drinken in de koelkast gezet worden. Graag goed
voorzien van naam.
Gevonden voorwerpen.
Tijdens de informatieavonden hebben alle gevonden voorwerpen van afgelopen jaar op tafel gelegen. Nog niet
alles is opgehaald. Mist u nog iets, werp even een blik in de gevonden voorwerpenbak. Aan het eind van deze
week, 7 oktober, gaan alle goede spullen naar een goed doel.

Basketbalpalen.
Vrijdag 7 oktober wordt de start gemaakt met het plaatsen van de basketbalpalen.
Menno Huiskes gaat dan beginnen met het uitgraven van 2 keer + 1m2 grond.
Zaterdagmorgen wil hij dan beginnen met plaatsen van de palen maar gezien de grootte van de palen gaat dat niet
lukken met 2 handen.
Wie kan hem helpen en zijn/haar handen beschikbaar stellen voor hulp.
Menno is een vroege vogel en gaat zaterdag 8 oktober om 08.00 uur beginnen.
Wie kan er helpen ???
Gordelcontrole.
Vanmorgen is de herhaling van de gordelcontrole geweest.
Totaal zijn er 29 auto’s gecontroleerd met daarin o.a. 54 kinderen.
Alle volwassenen hadden hun gordel om en van de kinderen was dat bij 1 niet het geval.
Een geweldig resultaat en ik moest de complimenten doorgeven. Bij deze.
Beamers.
Ze zijn er, de twee nieuwe interactieve beamers voor groep 4 en 5. En wat een verbetering. Helder licht, goed
zicht, duidelijke letters en een rust voor de ogen. En dat zelfs met het licht aan. Het duurde even, maar dan heb je
wat.
Koffieochtend gr. 1a
Na de herfstvakantie gaat groep 1 a van start. Om even alle gezichten te zien organiseren de juffen van groep 1a,
juf Laura en juf Roselie op woensdag 12 oktober een koffieochtend tussen 11.00-12.00 uur.
Ouders van de kinderen die na de herfstvakantie starten maar ook toekomstige ouders zijn welkom op deze
koffieochtend.
Informatieavond gr. 1a
Om u meer over de aanpak en inhoud van groep 1a te vertellen is er op dinsdag 8 november een informatieavond
voor ouders van kinderen in groep 1a. Zowel de ouders van kinderen die dan al begonnen zijn in groep 1a, als voor
de ouders van kinderen die nog komen. Aanvang 19.00-20.00 uur.
Informatieavond 3 november.
Op donderdagavond 3 november organiseren we voor ALLE ouders van school een informatieavond met als
onderwerp: Cyberpesten de baas.
Deze avond is zeer zeker niet alleen bedoeld voor ouders met kinderen in de
bovenbouw. Juist voor ouders van kinderen in de onder- en middenbouw is deze
avond zeer belangrijk.
We hebben voor deze avond een speciale spreker uitgenodigd: Niels Baas.
Niels Baas is regelmatig te zien op tv en schreef het boek:Samen de online wereld
verkennen.
Een citaat: Deze wereld gaat zo snel in haar ontwikkeling dat het eigenlijk alleen de
kinderen zijn die deze ontwikkelingen volledig mee krijgen. Maar hoe kunt u nu als
ouder toch een beetje grip krijgen op de media-ontwikkeling van uw kinderen? De
cijfers liegen er niet om; vanaf een jaar of 9 worden kinderen al voor meer dan 30%
opgevoed door media (wat is normaal? wat niet? hoe moet ik me gedragen?). De rol
van ouders wordt daarentegen steeds kleiner. Ik maak er echter mijn persoonlijke
missie van om zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te helpen om op een
positieve manier weer grip te krijgen op het stukje media-opvoeding.
Zijn visie
"De online wereld is niet
eng! We moeten er alleen
op de juiste manier over
leren praten"

