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Op onze school zorgen wij samen voor een plezierige en veilige leeromgeving, waar we: 

Elkaar respecteren 

Naar elkaar luisteren 

Duidelijk met elkaar communiceren 

Het goede voorbeeld geven 

Afspraken nakomen 
 

 
Lente- en paastafel in de hal 

 

Nieuwsbrief De Vreedzame School 
Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij 
 
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.  
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel  geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de 
kinderen taken en verantwoordelijkheden.  
Binnen de school is afgesproken waarover  de kinderen mee mogen denken en beslissen.   
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn 
dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.  
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. 
Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het 
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oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom 
presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met 
leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al. 
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint 
bij het uitvoeren van opgedragen taken  en mondt  uit in  het werken met klassencommissies. Bij een 
opgedragen taak gaat het  om een  soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het 
goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf 
wat ze doet, regelt de organisatie en voert  uit.  Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld  bezig 
houden met de  inrichting van de klas.  De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze 
gedaan heeft of doet een voorstel. 
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig. 
 
 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op  

Site van de school 

www.devreedzameschool.nl  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de groepen 1 – 4 zijn de  lessen  gericht op het: 

- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander 

- leren omgaan met je boosheid. 

- weer goed maken 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 leerlingmediatoren kunt vragen 

  om te helpen wanneer je een conflict hebt. 

 

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen  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. 

 

 

http://www.devreedzameschool.nl/
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Trefwoord  
Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen 
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of 
verstand volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.  
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij 
Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); 
Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene 
(Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28). 
 
Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen 
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen; 
besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid. 
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; 
Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 21). 
 
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, 
liefde zonder grenzen.  
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de 
paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en 
Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas 
(Johannes 20). 

 
 

Babynieuws 
Juf Marije de Vries-Siemensma en haar man Jelle 
Douwe zijn op 12 februari 2021 de trotse ouders 
geworden van 

Amarins 
Ze weegt 3940 gram en is 51 cm lang.  
Moeder en dochter maken het goed. 

 
Juf Marije geniet voorlopig nog van haar 
zwangerschapsverlof voordat ze haar 
werkzaamheden weer gaat oppakken. We 
feliciteren de jonge ouders en wensen hen heel 
veel geluk toe met z’n drietjes 

 
 
Activiteiten 
Aan het begin van het schooljaar heeft u van ons een activiteitenkalender gekregen. Door Corona 
gaan veel activiteiten helaas niet door. In de groep zelf zal aandacht worden besteed aan Koningsdag 
en Pasen. We zullen u steeds op de hoogte houden van wat wel en wat niet door kan gaan. Of iets 
kan, hangt af van de beslissingen die door de overheid worden genomen. 
NL DOET, gepland op zaterdagmiddag 13 maart gaat niet door. 
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De geplande Nije Gaast Dei op 1 april gaat ook niet door. Dus op 1 april gaan alle leerlingen gewoon 
naar school. 
Hoe het komt met de schoolreisjes en het Kamp is op dit moment nog niets over te zeggen. We 
willen, als het enigszins mogelijk is toch proberen het te organiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwemmen 
Binnenkort gaan ook de zwemlessen weer van start. U heeft hierover vast al in de kranten meer  
kunnen lezen. Wij weten op dit moment nog niet hoe de lessen weer zullen worden hervat. Zodra wij 
meer weten krijgen de betrokken ouders bericht. 

 
Gymlessen 
We kunnen nog geen gebruik maken van de gymzaal, omdat de zaal niet kan worden schoongemaakt 
na elk groepsbezoek. Meester Doede geeft op woensdag gelukkig buiten op het schoolplein les aan 
de verschillende groepen. Hij doet dan verschillende sportieve spelletjes en activiteiten met de 
leerlingen, zodat ze toch voldoende beweging krijgen. Wanneer we de reguliere lessen in de gymzaal 
weer kunnen oppakken, is op dit moment nog niet te zeggen. 

 
 
Even Voorstellen 
Meester Jelco Blok uit Heerenveen neemt op dit moment 
de lessen van Juf Jannie over. Juf Jannie is op dit moment 
met vervroegd zwangerschapsverlof.  
Meester Jelco stelt zich hieronder zelf even aan u voor: 
 
Mijn naam is Jelco Blok, ben 26 jaar en woon in Heerenveen. 
In mijn vrije tijd zit ik graag op de motor en maak ik graag 
een wandeling. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de 
PABO. Nu sta ik tot de zomervakantie voor groep 5 en 6. Ik 
heb er veel zin in om er samen met de kinderen een leuke en 
leerzame tijd van te maken. 

 
 

Luizencontrole 
 

Normaal gesproken hebben we na elke vakantie een luizencontrole. 
Door corona mogen er geen externen in de school komen, waardoor 
de controles steeds niet doorgaan. Als leerkrachten moeten we ook 

zoveel mogelijk de 1.5m afstand bewaren, waardoor we de controles 
niet kunnen overnemen. Daarom willen we jullie vragen de controle nu 

zelf met regelmaat thuis te doen. 
Alvast bedankt! 
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Ouderavond “De Vreedzame School” 
Omdat wij als school het contact met de ouders belangrijk vinden en wij de ouders ook graag willen 
informeren over het onderwijs op school, organiseren wij normaal gesproken één keer in het jaar 
een ouderavond waar een bepaald onderwerp centraal staat. Door de Corona is dat nu ook een 
probleem. Daarom zijn we op dit moment bezig een online ouderavond te organiseren in overleg met 
Mariecke Boesaard van de Vreedzame School. Om zoveel mogelijk ouders de kans te geven deel te 
nemen aan de ouderavond, staan hieronder de twee data vermeld waar wij als school uit kunnen 
kiezen. Van u als ouders horen wij daarom graag voor 17 maart op welke dag of dagen u eventueel 
deel wilt nemen.  We zien uw reactie graag tegemoet op klinkert@nijegaast.nl  Eind volgende week 
krijgt u als ouder bericht voor welke datum wij gekozen hebben.  
De data zijn: 

- 29 maart om 20.00 uur  
- 31 mei om 20.00 uur 

Opmerking: Omdat Mariecke Boesaard hoogzwanger is, kunnen wij in april en begin mei geen mei 
geen ouderavond organiseren  
 

Nieuw meubilair 
We zijn intensief bezig geweest met het uitzoeken van nieuw meubilair voor onze school. We zijn nu 
zover dat we alles hebben uitgezocht, de offerte is bovenschools goedgekeurd en de bestelling is de 
deur uit. We hopen in juni, nog voor de zomervakantie, de lokalen, de hal en gemeenschapsruimte te 
kunnen inrichten.  
 
We sturen aan op het verwijderen en plaatsen van meubilair op maandag 21 juni. Op deze dag staat 
een administratie-dag voor het team gepland. Op deze dag zouden de leerlingen dus al vrij zijn. Zo 
hopen we, zonder verlies van onderwijstijd, de school opnieuw in te richten! 

 
Hierbij een foto van ons nieuwe leerplein! De kleuren van het meubilair komen ook in de lokalen weer terug. 

 

mailto:klinkert@nijegaast.nl
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Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in maart 2021 
Donderdag 11 maart 
Maandag 15 maart 
Woensdag 17 maart 
Dinsdag 23 maart 
Donderdag 25 maart 
Maandag 29 maart 
Woensdag 31 maart 
 

Onze jarigen in maart 
• Hidde    9 maart  Groep 8 

• Logan    16 maart Groep 4 

 
 
Alvast noteren: 
    

Dinsdag 30 maart -  Verkeersexamen groep 7.  
Donderdag 1 april - Geen Nije gaast Dei – alle lln. gewoon  
    naar school 
Vrijdag 2 april  - Goede Vrijdag – alle lln. vrij 
Maandag 5 april - Paasmaandag – alle lln. Vrij 
Maandag 12 april - Schoolvoorlezen online 
Dinsdag 20 april - IEP toets groep 8 
Woensdag 21 april  - IEP toets groep 8 
Dinsdag 27 april - Koningsdag – alle lln. vrij 
Maandag 3 mei  -            Start meivakantie t/m vrijdag 14 mei 

 
 

 


