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NIEUWSBRIEF
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29 januari 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar.

SOCIALE VEILIGHEID
Het sociale verkeer waarmee kinderen op school te maken krijgen, is niet voor ieder kind
gemakkelijk. Ze worden gedwongen om te gaan met een heleboel andere kinderen en moeten zich
aan hen aanpassen. Zie je dan maar eens staande te houden. Het kan zijn dat een kind in die situatie
even terugvalt in slaan of ander ongewenst gedrag. Dat is niet uit onwil, maar uit onmacht. Uw kind
heeft zijn ouders en de juf nodig om te leren hoe hij op een normale manier voor zichzelf kan
opkomen en problemen kan oplossen. Zelf weet hij niet hoe dat, anders dan door te slaan, zou
moeten.
Wat kan de reden zijn dat uw kind andere kinderen pijn doet? Bekijk hier de oorzaken:
Uw kind vindt het moeilijk om rustig voor zichzelf op te komen. Eigenlijk is uw kind té weerbaar, hij
bijt meteen van zich af als er iets gebeurt wat hij niet leuk vindt. Uw kind kan leren om het te zeggen
als hij iets niet leuk vindt of om naar de juf te gaan.
Uw kind wil spelen met andere kinderen, maar weet niet hoe. Hij kan een ander kind expres knijpen
of duwen als manier om contact te maken. Uw kind kan dan leren om te vragen ‘Wil je met mij
spelen?’.
Uw kind heeft zijn emoties niet onder controle. Hij reageert vanuit boosheid, verdriet,
machteloosheid. Op zo’n moment lukt het niet om eerst na te denken. Uw kind kan leren om het te
voelen als hij boos is en iets te doen om zijn boosheid te laten zakken.
Uw kind voelt zich niet gezien door anderen. Hij wil aandacht en gaat daarom andere kinderen pijn
doen. Uw kind kan leren om op een positieve manier aandacht te vragen, bijvoorbeeld of de juf even
komt kijken naar wat hij heeft gemaakt.
Uw kind reageert zich af op anderen omdat hij niet lekker in zijn vel zit. Doordat hij op zijn tenen
loopt op school, thuis spanningen ervaart, zichzelf overschreeuwt vanuit onzekerheid. Uw kind kan
leren om zijn emoties te uiten in de situatie waar hij ze voelt.
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Hoe uw kind zich voelt als het een ander pijn heeft gedaan:
Als uw kind regelmatig akkefietjes heeft, zal het weten dat het zich niet altijd gedraagt zoals anderen
graag zien. En zoals hij zelf wil. Want uw kind wil niet vervelend doen, maar lief. Vaak hebben
kinderen er zelf ook last van als ze iemand pijn hebben gedaan en voelen ze zich er naderhand rot
over. Als het vaak gebeurt, kan je kind zich onzeker en minderwaardig voelen. Helemaal als andere
kinderen niet meer met hem willen spelen. Soms wilt uw kind er zelfs niet meer over praten, omdat
hij het niet accepteert van zichzelf dat hij anderen pijn doet. Daarom hebben wij op school ook de
mogelijkheid om hier aan te werken en over te praten, dit kan o.a. bij de eigen leerkracht, maar ook
bij onze Sova-trainster Alexia.
Wat zijn bij ons op school de gevolgen als we elkaar
pijn doen?
Groep 1/2 Bij het buitenspelen gaan de kinderen op
het denkwolkje zitten en nadenken over wat er
gebeurd is. Daarna volgt een gesprek met de juffrouw.
Binnen is er ook in elke klas een plekje gereserveerd
waar kinderen even kunnen nadenken over wat er
gebeurd is.
Groep 3/8 Vaak zijn het voorvallen die in de pauze
gebeuren. De kinderen gaan dan op het stoeltje zitten
tussen de 2 rt-kamertjes in. De pleinwacht die de
leerlingen binnen zet, meldt dit ook bij de
desbetreffende leerkracht. Aan het einde van de pauze
neemt de leerkracht de leerling(en) mee naar de klas.
We laten de kinderen samen het conflict oplossen, het
blijkt dat ze hiertoe meestal goed in staat zijn.
Wanneer het een paar keer is voorgekomen dat uw
kind op het bankje heeft gezeten, nemen we contact
met u op om te bespreken wat uw kind nodig heeft en
welke gevolgen het heeft.
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OUDERRAAD
We willen u er op attenderen dat nog niet iedereen de vrijwillige ouderbijdrage heeft voldaan.
Hieronder ziet u nog een keer welk bedrag u kunt overmaken.
Gaat uw kind het gehele jaar naar school, dan betaalt u € 20,00.
Komt uw kind pas ná 1 januari naar school, dan betaalt u € 15,00.
(Let op ! deze bedragen zijn exclusief de schoolreis)

U kunt het bedrag onder vermelding van de naam van uw kind en de groep (Dus cijfer + letter!)
waarin hij of zij zit overmaken naar:
LET OP !! NIEUW REKENING-NUMMER !!!
Rekeningnummer:
NL86 RABO 0320 7573 31
Ten name van:
A.de Ritter, Prins Willem van Oranjeschool
Adres:
Wilgenplantsoen 39a, 4537VA te Terneuzen

SCHOOLPLEIN

Wij zien graag dat honden niet worden
meegenomen op het schoolplein. We hebben wel
eens eerder in een nieuwsbrief aangegeven dat we
van de gezinnen met een hond vragen om buiten
het schoolplein te wachten op de kinderen. Maar
vooral op het kleine plein zien we helaas toch
regelmatig honden.

Op de pleinen hebben wij geen borden
hangen waarop staat aangegeven dat ons
schoolterrein rookvrij is. Maar we willen wel
graag het goede voorbeeld aan onze
kinderen geven. We vragen u als ouder dan
ook om níet te roken op de schoolpleinen.
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MAD SCIENCE
Het Kootertje had 8 januari op school een science show
georganiseerd en koppelde hieraan een naschoolse activiteit.
Momenteel volgt een groot aantal kinderen op dinsdagen de
workshops die na school gegeven worden.

ACTIVITEITEN
01-02

Speelgoeddag kleutergroepen

14-02

activiteit ouderraad groep 1 t/m 4

Week van 18-02

adviesgesprekken groep 8 (deze periode, betreffende ouders ontvangen een uitnodiging)

19-02

STUDIEDAG > kinderen vrij!!!

21-02

Knutselen met bewoners van Bachtendieke (uit elke groep een leerling)

26-02 en 28-02

ouderavonden groepen 1 en 2

04-03 t/m 08-03

Voorjaarsvakantie

12-03

STUDIEMIDDAG > kinderen vanaf 12 uur vrij!!!

18-03 t/m 22-03

Week van de Lentekriebels

19-03 en 21-03

Ouderavonden groepen 3 t/m 7

22-03

Rapport mee

26-03

Opening themaweken

Bijlagen: Koelkastposter 3 en KWINK ouderbrief 3
Met vriendelijke groet, Kim du Puy – de Witte
Alle nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website van de school: www.pwvo.nl

Lid van Scholengroep ProBaz – www.probaz.nl

