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28-03-2018
Belangrijke data:
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart t/m
dinsdag 3 april
Maandag 9 april t/m 13
april
Donderdag 12 april
Vrijdag 13 april
Dinsdag 17 t/m donderdag
19 april
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april t/m
vrijdag 11 mei
Dinsdag 15 mei t/m vrijdag
18 mei
Vrijdag 18 mei

Studiedag; alle kinderen vrij
Paasvakantie; alle kinderen vrij (Let op! Ook
dinsdag 3 april zijn de kinderen nog vrij)
Verkeersweek
Theorie examen verkeer groep 7
Stakingsdag
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Kamp groep 8
Creamiddag groep 3-4

Staking
Wij staken op vrijdag 13 april en sluiten ons daarbij aan bij de landelijke staking die
dan wordt georganiseerd. Met deze stakingsactie wordt met name aandacht
gevraagd voor een eerlijk salaris en voor de aantrekkelijkheid van het vak, voor nu
maar vooral ook voor de toekomst.
In een eerder bulletin hebben wij jullie op de hoogte gebracht van het kunst en
vliegwerk dat wij moeten verrichten om het lerarentekort op te vangen zodat de
kinderen onderwijs kunnen blijven genieten. Dit gaat ten kosten van andere
werkzaamheden, zoals de ondersteuning van individuele of groepjes kinderen, de
Breinbrekers, kiene kleuters of ICT- of managementtaken.
We hopen daarom dat de stakingsactie zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid van
ons beroep en een positief imago van onze mooie sector.

Cultuurweek en open podium
Het was een geslaagde cultuurweek met veel zang, dans en toneel en met een
mooie afsluiting op ons nieuwe podium. Een echt theater met een podium, gordijnen
en spectaculaire verlichting!
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Rots en Watertraining
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen is er een Rots en Water
Training voor de kinderen die het nodig
hebben. De afgelopen twee weken
hebben alle groepen 5 t/m 8 een
klassikale gymles gekregen om kennis te
maken met de principes van Rots en
Water.
Wat houdt Rots en Watertraining in:
Het is een psycho-fysieke training. Door actieve werkvormen,
ontspanningsoefeningen en zelfreflectie krijgen kinderen handvatten zodat ze
gemakkelijker met voor hen lastige situaties om kunnen gaan (denk hierbij aan
groepsdruk, pesterijen…).
Wat leer je:
•
Stevig staan.
•
Op jezelf vertrouwen.
•
Grenzen aanvoelen en aangeven.
•
Ervaren hoe jouw gedrag overkomt op anderen.
•
Met ogen, stem en lichaamshouding duidelijk en krachtig overkomen zodat
je beter voor
jezelf kan opkomen.
•
Impulsbeheersing.
•
Kracht en rust in je lichaam ervaren.
•
Angst overwinnen en doorzetten
We wisselen acties zoals spel, simpele zelfverdedigingsvormen en creatieve
oefeningen af met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.
Bij rots en water DOEN we 75% en praten we 25%.
Voor meer foto’s van de Rots en Watertraining zie de link hieronder;
https://get.google.com/albumarchive/115735195898681638971/album/AF1QipMb07pH3YXnw5N5Tm0lC56U8YoC2OXIkTpGAtf?authKey=CMrQupat4MSXag
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Blink project groep 7C
De kinderen hebben met de methode Blink gewerkt
aan een project over de 60's en 70's/ hippietijd. Ze
hebben het blok afgesloten door kleding te
ontwerpen in de stijl van deze tijd. Zie foto’s via
onderstaande link;
https://get.google.com/albumarchive/115735195898681638971/album/AF1QipMoTD
ZDA4_OebCsUzZs79lFpHAb3wAMhMRE05Zt?source=pwa&authKey=CPmYh_eo9p
yy_wE

Blink in groep 8M

Creamiddag gr. 7-8
Foto’s van de stopmotions creamiddag groep 7-8.
https://www.youtube.com/channel/UCA6Te42jIHaDGYMWkGd0q_g
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Teamwork
De kinderen die het leesprogramma BOUW! hebben afgerond, mochten een feestje
vieren met hun tutoren.
Gefeliciteerd!

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen liggen vanaf nu in de Babbelhof.
Een week ná Pasen gaan deze spullen naar een goed doel.
Wees er dus snel bij als u nog iets mist!

Media Ukkie Dagen
De Media Ukkie Dagen zijn van 3 t/m 20 april.
Peuters en kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps, maar
mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Het thema van de Media Ukkie Dagen 2018
is dan ook ‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’.
Tip voor de ouders: Informatieochtend Media Ukkie Dagen
Op 6 april is in de Bibliotheek Eindhoven, de Witte Dame een gratis
informatieochtend over omgaan met media voor peuters en kleuters.
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Digitaal pesten
Helaas komt digitaal pesten steeds meer voor in Nederland, ook op de basisschool.
We vinden het daarom belangrijk om u als ouder preventief te informeren over hoe
we gezamenlijk digitaal pesten kunnen voorkomen en hoe we ermee om kunnen
gaan.
Kinderen maken erg veel gebruik van internet en hebben in de hogere groepen vaak
ook al een mobiele telefoon. Een groot deel van hun leven speelt zich tegenwoordig
online af. Dit betekent ook dat naast ‘gewoon’ pesten ook digitaal pesten of
cyberpesten kan voorkomen: pesten, treiteren of intimideren via e-mail, chat, mobiele
telefoons of andere digitale hulpmiddelen. Gemak en anonimiteit van internet
veroorzaken ook ongeremder pestgedrag dan in het werkelijke leven. De grenzen
van taalgebruik worden verlegd, en er kunnen filmpjes en foto’s gebruikt worden om
digitaal te pesten. Kinderen durven meer via internet. Ouders en leerkrachten grijpen
minder vaak in omdat digitaal pesten moeilijker traceerbaar is.
Net als ‘normaal’ pesten is digitaal pesten onaanvaardbaar. Ouders, leerkrachten,
maar ook kinderen zelf moeten er op letten en reageren. Ouders kunnen helpen een
omgeving te creëren waar digitaal pesten niet wordt getolereerd: kinderen moeten
leren dat anoniem online zijn, niet betekent dat zij zich onverantwoordelijk kunnen
gaan gedragen. Ze moeten hun eigen rechten en verantwoordelijkheden kennen en
weten hoe ze de rechten van anderen kunnen respecteren. Belangrijk is daarbij te
zorgen voor een open dialoog: geef uw kinderen het gevoel dat ze bij u terecht
kunnen wanneer zij digitaal gepest worden. Zorg dat u op de hoogte bent hoe uw
kind online communiceert.
Voor meer tips over digitaal pesten kunt u terecht op
http://www.keepcontrol.eu/?lang=nl
Het onderstaande staat op deze site en behandelen we in de bovenbouw.
Als je een onaangenaam bericht krijgt in je mailbox, op je profielsite, via een
sms/whatsApp of wanneer je bijvoorbeeld aan het online gamen bent, volg dan
onderstaande adviezen:
1. Antwoord nooit op berichten die bedoeld zijn om te intimideren of te
verontrusten. Zo stimuleer je alleen maar de pester.
2. Bewaar het bericht. Je hoeft het bericht niet te lezen, maar bewaar het als
bewijs van de pesterij. Dit is belangrijk wanneer je de intimidatie wilt melden of
om hulp vraagt. Maak er een screenshot van.
3. Meld je problemen aan mensen die er iets aan kunnen doen. Meld
beledigende berichten aan de webmaster van de site waar je het bericht
tegenkomt. Meld mogelijk illegale voorvallen direct bij de autoriteiten zoals de
politie. Je kunt ook terecht op www.helpwanted.nl of op www.kindertelefoon.nl
4. Voor ouders: Ga naar de leerkracht van uw kind en bespreek het. Binnen
school kan het meestal snel opgelost worden.
5. Blokkeer de verzender. Iemand die je intimideert, ben je liever kwijt dan rijk –
blokkeer ongewenste verzenders!
6. Vertel het aan iemand die je vertrouwt. Praat met iemand die je vertrouwt.
Praten met je ouders, vrienden, leerkracht of hulplijn is meestal de eerste stap
wanneer je met iets zit.
7. Respecteer jezelf en respecteer anderen - Veel van wat je online zet, is
voor iedereen zichtbaar. Soms vergeten we dat wel eens. Ken je rechten en
plichten! Denk creatief! Blijf jezelf! Blijf in controle!
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