Nieuwsbrief maart 2022
Beste ouder(s),
De Vreedzame School
De komende weken staat in het teken van het thema "We hebben
hart voor elkaar".
Leren omgaan met gevoelens is van groot belang voor een
positief klimaat in de klas, in de school en op het kinderdagverblijf.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich
prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z.
dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als
kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen.
Ze zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de
kinderen zich veilig voelen in de groep. Tegelijkertijd bevorderen
deze gesprekken de veiligheid in de groep en ontstaat er een
vertrouwde sfeer.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school en de kinderopvang wordt het steeds “gewoner” om over
gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig.
Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen
de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt
willen.
De Vreedzame School in groep 1/2 en 2/3
Juf Luus en juf Lisette hebben poppenkast gespeeld voor de
groepen 1/2 en 2/3.
Aap en Tijger speelden hierin de hoofdrol en kregen te maken met
een groot misverstand! Tijger wilde met het speelgoed van Aap
spelen. Dat mocht, en Aap gaf aan dat hij het speelgoed ook wel
eventjes mee naar huis kon nemen. Tijger dacht dat hij het
speelgoed mocht houden, maar dat was niet de bedoeling! Een
groot misverstand dus! Gelukkig konden de kinderen goed
uitleggen aan Tijger wat de bedoeling was geweest van Aap en liep
het helemaal goed af!
Tips voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een
conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:
-gemeen terugdoen;
-de ander z’n zin geven en je terugtrekken;
-weten wat je wil, rekening houden met wat jezelf wil en wat de
ander wil.
Stimuleer de laatste; deze aanpak heeft de grootste kans op een
positieve oplossing voor alle partijen.

Statiegeldactie Oekraïne

Helpen jullie mee?
Heeft u nog lege flessen? Wilt u deze dan aan uw kind(eren)
meegeven? Wij verzamelen de flessen en doneren het statiegeld
aan Oekraïne. Fantastisch dat de COOP deze donatie verdubbelt.
De Kinderraad zal de flessen inleveren bij de COOP.
We hopen op heel veel lege flessen!

TSO & The Wave
The Wave geeft, in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds,
tijdens de TSO een gastles over zwerfval.
Wij zijn als IKC heel bewust bezig met afval scheiden en groep 4
heeft een aantal weken geleden zwerfafval opgeruimd in het dorp.
Ook nu zal er tijdens de TSO zwerfafval opgeruimd worden door de
kinderen die deelnemen aan deze gastles.
We weten allemaal dat plastic vervuiling een groot probleem is,
wereldwijd.
Stichting The Wave heeft als doel het leveren van een bijdrage aan
een wereld zonder (plastic) zwerfafval door een massale beweging
van bewustwording en actie in gang te zetten bij
sportverenigingen, scholen en gemeenten.
www.foundationthewave.org

Paradijsvogel Got Talent
Na twee jaar mogen we eindelijk onze talentenshow weer
organiseren. De audities voor Got Talent zijn inmiddels van start
gegaan. Heel veel kinderen hebben zich aangemeld. Sarah, onze
evenementencoördinator, haalt weer alles uit de kast om er
samen met de kinderen een spetterende show van te maken.

Audit
Donderdag 17 maart vindt er een interne audit plaats op onze
school. De audit maakt deel uit van een bredere kwaliteitscyclus,
die beschreven is in onze Jong Leren Visie op Onderwijs en
Kwaliteitsbeleid. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Stiltehuisjes

Tuinbouwbattle

Sinds kort zijn we de trotse bezitters van twee Stiltehuisjes. Het
doel van de Stiltehuisjes is om kinderen weer in hun neutrale
modus te brengen (window of tolerance). In het speciaal hiervoor
bestemde en ingerichte Stiltehuisje kunnen ze ontprikkelen of
juist prikkels opzoeken, heftige emoties tot rust laten komen of
pijn in het lichaam laten zakken. Even afzonderen en niets doen
helpt! Dit NIETS DOEN is dan ook een belangrijke ‘Stilteactiviteit’ binnen het totaalconcept van de Stiltehuisjes.
Tegelijkertijd is niets doen voor veel kinderen een uitdaging.
Daarom biedt ieder Stiltehuisje verschillende Stilte-activiteiten
die erop gericht zijn om kinderen uit het hoofd te halen en weer
te laten aarden.

We hebben gewonnen! De groepen 4, 5 en 6 hebben meegedaan
met de Tuinbouwbattle. De kinderen hebben hun eigen tulpen
geplant, verzorgd en geoogst. Dat was een groot succes met als
resultaat; heel veel tulpen! Van dit proces hebben de kinderen
een werkstuk gemaakt. Van alle deelnemende school was dat van
ons het mooist! De kinderen zijn verrast met een mooie poster en
gebak. Superleuk!

Hoe gaat het Stiltehuisje nu precies in zijn werk?
Op het moment dat “het even niet gaat”, kan een kind na
toestemming van de leerkracht, gebruik maken van het
Stiltehuisje (een fysiek huisje met alleen die functionaliteit)
waarin hij/zij even tot rust kan komen. In dit Stiltehuisje zit het
kind alleen en voor de tijdsduur van maximaal 10 minuten.
Vervolgens kan hij/zij kiezen uit “niets doen” of diverse Stilteactiviteiten die ervoor zorgen dat hij/zij uit het hoofd gaat en
weer even landt. Deze Stilte-activiteiten mogen vrij gekozen
worden en hoeven nergens aan te voldoen. Na gebruik van het
Stiltehuisje is het kind weer tot rust gekomen, aanspreekbaar en
kan hij/zij in een neutrale modus weer deelnemen aan de lessen.

Update Google Maps en YouTube
In het najaar van 2021 heeft Jong Leren u geïnformeerd over de
aanpassingen die wij gedaan hebben om onze Google
werkomgeving zo gebruiksvriendelijk en privacyproof mogelijk te
organiseren.
Ondertussen is in de praktijk gebleken dat twee aanpassingen
ervoor zorgen dat we beperkt worden in het geven van ons
onderwijs. Verschillende methodes maken namelijk gebruik van
Google Maps en YouTube. Ook bij het maken van werkstukken,
spreekbeurten of andere presentaties, missen leerlingen de
mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar hun bijdrage.
Daarom is besloten om ook op deze twee onderdelen af te wijken
van de geadviseerde aanpassingen in de Google-omgeving. Onze
beheerder Cloudwise heeft het zo kunnen inrichten dat er geen
data van de kinderen verzameld wordt. De kinderen hebben weer
toegang tot Google Maps en YouTube. Hiermee maken we
optimaal gebruik van de mogelijkheden die Google biedt en
blijven we de kinderen begeleiden bij de ontwikkeling van hun
digitale vaardigheden.

Nationale Pannenkoekdag
Vrijdag 18 maart is het Nationale Pannenkoekdag! Groep 7 gaat
die dag pannenkoeken bakken en serveren aan de peuters en aan
de Oppeppers (ouderen) in het dorpshuis. In de ochtend gaat een
aantal kinderen de pannenkoeken bakken. De andere kinderen
gaan de tafels dekken in het dorpshuis en de pannenkoeken
serveren. Nationale Pannenkoekdag is een landelijke happening
waaraan jaarlijks zo’n 1.500 scholen meedoen! Bijna 100.000
ouderen worden op deze dag door bijna net zo veel kinderen
verwend met zelfgebakken pannenkoeken. We hebben er super
veel zin in en we gaan er een topdag van maken!

Korenbattle Haarlem
Donderdag 17 maart gaan de groepen 5 en 6 naar De
Philharmonie in Haarlem. Zij doen mee aan de Korenbattle.
Verschillende scholen zullen op het podium een lied zingen en
worden daarbij begeleid door de huisband. De presentatie is in
handen van Dieuwertje Blok. De jury bestaat uit Jeroen Kramer,
Michiel Rozendal en een mystery guest.

Een warm welkom aan:
groep 1: Michal, Nina, Charlie en Charlotte
groep 4: Floris
groep 6: Valérie
groep 7: Emirhan

Voor in uw agenda:
do 17 maart
vrij 18 maart
ma 21 maart
di 22 maart
vrij 25 maart
ma 28 maart
woe 30 maart
do 31 maart
vrij 01 april

Korenbattle groepen 5 en 6
interne audit
Nationale Pannenkoekdag
Dag van de IKC-medewerker
Kangoeroewedstrijd
Paradijsvogel Got Talent
start Verkeersweek
Grote Rekendag
theoretisch verkeersexamen
inloop groep 1 t/m 8

Met vriendelijke groeten,
Team IKC De Paradijsvogel

