Vrijdagbrief, 23-02-2018
Voorjaarsvakantie

Aankomende week is de voorjaarsvakantie. Wij verwachten de kinderen weer op
maandag 5 maart terug op school.

Rapportweek
In de week van maandag 19 maart tot en met vrijdag 23 maart vinden de
rapportgesprekken weer plaats. U zult tegen die tijd een bericht krijgen van de
groepsleerkracht om in te schrijven.

Vreedzame school
Groep 1/2b
In groep1/2b hebben we gesproken over opstekers en ruzies oplossen .
We proberen samen opstekers te geven aan onze vriendjes en vriendinnetjes
En krijgen ook een opsteker van juf Mavis, Ismiye.
We leren nu hoe je zelf een ruzie kunt oplossen, en om moet gaan met boosheid.
Lukt het niet met oplossen dan doen we het samen met juf Mavis , Ismiye.
Het is heel leuk om met de bal ,tijger en aap de lesjes te doen.
Volgende keer gaan we weer met de juffen een stukje schrijven.
Groep 7
Vanaf deze week zijn we in alle klassen van de Prinses Julianaschool gestart met blok 2
van De Vreedzame school. In blok 2 leren we dat er een verschil is tussen een ruzie en
een conflict. Een conflict ontstaat als er twee leerlingen zijn die iets anders willen. De
twee partijen hebben dan verschillende belangen. Bij een conflict leren we elkaars
belang te begrijpen en de situatie op te lossen. Het conflict wordt een ruzie als leerlingen
gaan slaan of schelden, dit leren we te voorkomen.
Tijdens de laatste les heeft groep 7 uitgezocht welke belangen er in een conflict kunnen
zijn. Er is toen gekeken naar de conflicten tussen kinderen, maar ook conflicten op
internationaal niveau. Stap voor stap leren we elkaar beter te begrijpen en conflicten zelf
op te lossen.

Instroomgroep
De afgelopen maanden hebben we gezien dat de 2 kleutergroepen aan het groeien zijn.
Dit vinden wij natuurlijk heel mooi dat er zoveel kleuters bij ons op school komen. We
zijn daar erg blij mee en trots op. We merken op dat de groepen daardoor groter worden
en vooral de jongste instroom kinderen dit erg spannend vinden.
We zijn daarom blij dat we u mogen meedelen dat we maandag 9 april met een
instroomgroep starten. Dat betekent dat de 4-jarigen die vanaf januari zijn gestart op
school in deze instroomgroep zullen komen. De instroomgroep zal alleen voor groep 1
leerlingen zijn. Er zal een nieuwe juf voor de groep staan.
Heeft u nog vragen, dan kunt u bij juf Hannah terecht.

Schoolreis
Ook dit jaar gaan we weer op schoolreis. Op donderdag 5 april gaan de groepen 1/2 naar
Drievliet. Op vrijdag 6 april gaan de groepen 3/4 naar Duinrell en de groepen 5/6/7
naar de Efteling.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zullen de koningsspelen plaatsvinden. De kinderen zijn deze dag om
14:00 uit.
Een heel fijn weekend toegewenst,
Team Prinses Julianaschool

