
Beste ouder(s),

Nieuwsbrief oktober 2021

Je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. 
Je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. 
Je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening
met de ander; je zoekt naar een win-win-oplossing. 

De Vreedzame School 
Nieuws uit groep 1/2
In groep 1/2 hebben we ons met de Vreedzame School gericht op
hoe we alles doen in de klas. We hebben geleerd wat opstekers en
afbrekers zijn, en de opstekers vliegen ons om de oren! Ook hebben
we de taken van de hulpjes van de juf met elkaar opgesteld, zoals
het controleren of hoeken netjes zijn opgeruimd, of er geen zand
meer naast de zandtafel ligt en of de gang netjes is en alles aan de
kapstok hangt. Met de verjaardag van Aap hebben we ons verdiept
in wat er allemaal komt kijken bij het vieren van je verjaardag in
groep 1/2 en uiteraard hebben we de verjaardag van Aap ook
gevierd in de klas en mocht hij zelfs de klassen rond!

Donderdag 14 oktober hebben wij een studiemiddag waarin wij ons
verder gaan verdiepen in de werkwijze van De Vreedzame School.
Samen bereiden wij dan ook blok 2 voor waarin we aandacht
besteden aan het oplossen van conflicten.
De kinderen leren om op een positieve manier met conflicten om te
gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen
conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt
bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil
je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je
zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld
gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op
drie manieren kunt reageren op een conflict:

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen
met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8
leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET
UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf
kijken; hoe ga je om met je eigen mening en met kritiek. 

Kinderfysiotherapie
Iedere dinsdagochtend is Amber van Fysio & Kids bij ons op school
aanwezig.
Een van de voordelen van fysiotherapie op school is dat onze
zorgcoördinator en leerkrachten direct overleg kunnen hebben met
de kinderfysiotherapeut. Tevens is het voor het kind een
betrouwbare omgeving en hoeven u en uw kind geen extra tijd in te
plannen na school. 

Nieuws van de TSO
We zijn weer fijn gestart op de TSO. De kinderen konden kiezen uit
verschillende workshops zoals sporten met SportSupport, Spelen
met Spullen, lezen, kleuren, knikkeren, kringspelletjes en naar de
speeltuin. Deze workshopronde is tot de herfstvakantie. In de week
na de herfstvakantie starten we met een week zonder workshops.
In deze week komt er een nieuw keuzemoment voor de kinderen,
dus hebben de kinderen wensen of jullie als ouders een leuk idee?
Laat het ons vooral weten, dan kijken we naar de mogelijkheden
om deze toe te voegen aan ons workshops. U kunt uw bericht
sturen naar Natascha. 
dekhoofd@lespetits.nl
Tijdens de kleine pauze maken de kinderen ook kennis met
Schoolplein14 van de Cruyff Foundation. Wij gaan dit spelaanbod
ook tijdens de TSO aanbieden
De nieuwe ballen voor alle pauzemomenten zijn ook ontvangen.
Hier zijn alle kinderen weer ontzettend blij mee. Voetbal, kingen en
basketbal zijn de balspelen die op dit moment populair zijn.

Teamnieuws
Eerst het minder goede nieuws;
Meester René gaat ons helaas verlaten na de kerstvakantie. Hij gaat
binnen Jong Leren zijn ICT-taken uitbreiden. Het goede nieuws is dat
hij bij onze stichting blijft werken en de ICT blijft verzorgen voor De
Paradijsvogel dit schooljaar.
Juf Bianca uit groep 8 is bevallen van een prachtige zoon, Jip. Zij zal
na de kerstvakantie weer starten in groep 8.
Meester Michiel, onze vakleerkracht gym, is aan het herstellen van
zijn operatie en geeft op woensdagochtend weer gymles. Fijn om
hem weer in de school te zien.
Juf Lisette is aan het herstellen van haar operatie. Het herstel gaat
voorspoedig en daar zijn we heel blij mee.

Tip voor thuis
Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’?
Vraag er naar en praat er over.
Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand
geeft. 
Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw
kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’. 

https://www.fysioenkids.nl/
https://www.cruyff-foundation.org/activiteiten/schoolplein-14/


Een warm welkom aan:
groep 1: Alex en Jake
BSO:      Annabella, Jake en Puk
KDV:      Floris, Kate, Samudra, Szymon en Jonah 

Olmenhorst
Woensdag 8 september was het zover! De kinderen van de groepen 1, 2
en 3 gingen een hele ochtend naar 'De Olmenhorst'. Alles stond in het
teken van appels en peren. We leerden over de vorm van een appel- en
perenboom, hoe een appel/peer groeit en welke fases er zijn in het
groeiproces. We leerden zelfs dat er billenappels en bananenperen zijn.
Nadat de kinderen zeer professioneel de appels hadden geplukt was
het tijd om ze te proeven en te eten. We sloten de ochtend af in het
speeltuin van 'De Olmenhorst'. Op school genieten we nog even na van
de appels, want tijdens 'Ik en de hoeken' worden er iedere dinsdag en
donderdag heerlijke appelflappen gebakken of appelmoes gemaakt. Voor in uw agenda:

woe 13 okt 
do 14 okt 
18 t/m 24 okt
di 26 okt
woe 27 okt
ma 01 nov
woe 03 nov  
do 04 nov
vrij 05 nov
        

Kinderboekenmarkt
studiemiddag (alle kinderen om 12.00 u vrij)
herfstvakantie
inloop groep 1/2
Talententijd
inloop groep 3 t/m 8
inloopuur IKC nieuwe ouders (09.00 -10.00 uur)
Duurloop groep 6 t/m 8
inloop groep 1/2 
rapport 1 groep 1/2
start Week van de Mediawijsheid

 

Met vriendelijke groeten,

Team IKC De Paradijsvogel
 

Inloop
Groep 1/2
Vanaf dinsdag 26 oktober is er iedere week een inloop in groep
1/2. Dit is de ene week op dinsdag en de andere week op
vrijdag. De data kunt u vinden in de nieuwsbrief en in de
kalender op de website.
Groep 3 t/m 8
Vanaf maandag 01 november is er iedere 1e van de maand een
inloop van 08.20-08.30 uur in groep 3 t/m 8. Zo kunt u zien
waar wij samen met de kinderen aan werken. U bent van harte
welkom!

De Kinderraad
Vrijdag 08 oktober is de nieuwe Kinderraad verkozen en geïnstalleerd
door Raadslid André Burger. 
In de Kinderraad zullen de volgende kinderen zitting nemen:
Gr 6          Bas de K. & Sophie
Gr 7          Anouk & Giann-Luca
Gr 8          Melanie & Tijn

De leden van de Kinderraad zijn vertegenwoordigers van hun klas en
het IKC. Ze ervaren dat hun stemt telt, dat ze serieus worden genomen
en bij de organisatie van het IKC horen. 

Schoolfruit
Goed nieuws: onze school mag weer meedoen aan het EU-Schoolfruit-
en groenteprogramma 2021-2022!
We krijgen 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele
school geleverd! In de week van 15 november zal de eerste levering
plaatsvinden. 

Muziek
Vanaf maandag 04 oktober hebben de kinderen twee keer per maand
muziekles van een muziekdocent, Bram. De overige lessen worden
door de leerkrachten verzorgd.

Kinderboekenweek
"Worden wat je wil", het thema van de Kinderboekenweek.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed
bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien
jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Beroepen als
astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen
worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden:
een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn
een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te
fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles
worden wat je wil en alvast dromen over later!

Zorg goed voor jezelf 
Verschillende organisaties hebben samen met het Centrum voor
Jeugd en Gezin en GGD Kennemerland een online magazine voor
ouders uitgebracht met als thema ‘Zorg goed voor jezelf’. In het
magazine staan artikelen over goed voor jezelf zorgen als ouder,
vaderschap, de eerste 1000 duizend dagen, pandemie &
natuurrampen, werk en gezin combineren en interviews met
ouders en professionals. 

Nieuwsgierig? Lees het online magazine via deze link.

https://www.positiefopvoeden.nl/nl/special-editions/goed-voor-jezelf-zorgen/voorpagina/

