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Jaargang 24,  Nummer 8, 17-10-2017 

 

Maandag 16 oktober Directie aanwezig 
Dinsdag 17 oktober Directie aanwezig 

Algemene Jaarvergadering 
oudervereniging. 19.30 uur 
MR-vergadering 

Woensdag 18 oktober  
Donderdag 19 oktober  
Vrijdag 20 oktober  

Maandag 23 oktober Herfstvakantie 
Dinsdag 24 oktober Herfstvakantie 
Woensdag 25 oktober Herfstvakantie 
Donderdag 26 oktober Herfstvakantie 
Vrijdag 27 oktober Herfstvakantie 

 
Alvast noteren in de agenda: 
 

Donderdag 26 oktober   Trefbaltoernooi Brede School – Sporthal 
    De Zon 

Woensdag  1 november   HVK Handbaltoernooi 

Woensdag 8 november   HVK Handbaltoernooi 

 
 

GEFELICITEERD! 

 
19-10  Saar Kijk in de Vegte  groep 3 
19-10  Chloë Schonewille  groep 3 
21-10  Niek Peters   groep 7/8 
22-10  Carlijn Deddens  groep 3 
 
 
 

DE VREEDZAME SCHOOL     MEDIATIE TRAINING 

 
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de 
uitgangspunten van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat 
streeft naar een klimaat in de school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook 
de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier 
met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je 
constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover 
mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op 
te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op 
met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij. 
 



De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerlingen (groep7/8). Vandaar dat 
we bij ons op school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerlingmediator, 
die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in 
slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen. 
 
Binnenkort start de training. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de 
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die gevraagd worden om leerlingmediator te worden. 
Kinderen solliciteren voor deze taak en de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke 
kinderen opgeleid worden. Na de training kunt u in school zien welke leerlingmediatoren 
“dienst” hebben op een bepaalde dag. 
 
In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, 
hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven 
verantwoordelijkheid. 
 

LAATSTE INFO 

 
Na 20 jaar is dit dan de laatste Info die we zullen versturen. Via de Info hebben we in de 
afgelopen 20 jaar ouders geïnformeerd over het reilen en zeilen van de school.  
Er breekt nu een nieuwe fase aan in de informatievoorziening. Vanaf nu zullen we u 
informeren via Social Schools en de website van de school.  
 

HUWELIJK JUF ELLEN      DONDERDAG 19-10-2017 

 
Donderdag a.s. zal juf Ellen trouwen met Tom. We wensen Juf Ellen en Tom een hele mooie 
trouwdag toe en heel veel geluk en liefde voor de toekomst. 
  



Helden  

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 1, thema 3 
 
In het derde project van Trefwoord werken we in de week vóór en de twee 
weken na de herfstvakantie rond het thema “Helden”. 
 
Superman en Supervrouw, ze spreken tot de verbeelding. Ze kunnen dingen 
die gewone mensen niet kunnen en ze durven wat niemand 
anders durft. Elke ‘draak’ kunnen ze verslaan. 
Helden zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn.  
 
Ook in de Bijbel komen we ze tegen. In de midden- en 
bovenbouw leren de kinderen Jozua als held kennen. Hij is de 
opvolger van Mozes. Met veel lef en moed neemt hij de leiding op 

zich om het joodse volk het 
Beloofde Land binnen te leiden. 
Een gebied vol gevaren en 
bedreigingen. En hoewel er soms 
stevig gevochten wordt in deze 
bijbelverhalen is de boodschap duidelijk: de toekomst win je 
niet met spierballen maar met vertrouwen en geloof. Jozua is 
een heel menselijke held: hij twijfelt en durft bang te zijn. Een 
held die gewoon en tegelijk heel bijzonder is. Die spanning 
herkennen kinderen ook bij zichzelf. 
Kinderen in de onderbouw horen verhalen over de held 
Gideon. 

 
In deze tijd vieren katholieken op 1 november hún ‘heldenfeest’. Dan is 
het Allerheiligen en dan denken we aan allen die ‘heiligen’ voor ons zijn: 
mensen die op een bijzondere manier hebben laten zien wat écht 
belangrijk is in de ogen van God en de mensen. Bij Sint Maarten wordt 
duidelijk dat je eerder een held bent als je je mantel deelt, dan wanneer 
je je zwaard voor het gevecht gebruikt. Vrijdag voor zijn naamdag op 11 
november horen de kinderen over de heilige Martinus, beter bekend als 
Sint Maarten. Daarnaast brengen katholieken op 2 november op 
Allerzielen persoonlijk eer aan de mensen uit hun eigen kring die 
gestorven zijn, om ze als hun held of heilige nooit te vergeten.  
 
De kinderen ontdekken dat ze niet de held hoeven te spelen, en dat niet 
iedere waaghals een ‘hero’ is. Ze leren aan de hand van voorbeeldfiguren uit de 
geschiedenis en in hun eigen leefwereld dat helden en heiligen ons inspireren omdat ze lef 
tonen, hun inzet en geloof tonen en geloven in zichzelf en anderen.  
Hier ligt ook een mooie rol voor ons als opvoeders.  
 

Ik vecht met elke krokodil. 
Ik lust die beesten rauw. 
Maar als mijn knie  
een beetje bloedt, 
dan val ik bijna flauw. 
 
Ik draag een masker en een cape. 

Ik ben een kei in knokken. 
Maar... wie de schoen past...  
trekt hem uit. 
Ik ben een held... op sokken. 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

