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De Vreedzame School 

We zijn gestart met Blok 5 van de Vreedzame School. 
Thema van het blok is: we dragen allemaal een steentje bij. De participatie van de kinderen in de klas en op 
school staat centraal. Zo leren de kinderen elkaar te helpen en het onderscheid te maken tussen helpen en 
bemoeien.  Zij helpen mee met taken en activiteiten in de klas en helpen elkaar bij het oplossen van 
conflicten. Ook komt aan de orde hoe een democratie in elkaar zit. 
De leerlingenraad sluit daar mooi op aan. De vertegenwoordigers uit de groepen hebben het verzoek om 
meer buitenspeelgoed voor de pauzes gedaan en dat verzoek wordt inmiddels ingewilligd. Ook is aandacht 
gevraagd voor de duurzaamheid op school. De leerlingenraad heeft verder voorstellen gedaan om met de 
juffen en de meesters na te gaan hoe meer kinderen een ‘podiumplek’ kunnen krijgen bij de vieringen. 
 

Thema-ouderavond donderdag 30 maart 

Er zijn al aardig wat aanmeldingen binnen, maar u heeft ook nu nog de mogelijkheid om u aan te melden 
voor de thema ouderavond op donderdag 30 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Thema van de avond: Kinderen, online media en opvoeding  
Tablets, smartphones, games en sociale media: onze kinderen zijn er maar druk mee. Ze beleven online 
veel plezier en experimenteren erop los. De aantrekkingskracht is groot. TikTokkers en streamers leveren 
elke dag nieuw materiaal. De online stores bieden non stop nieuwe apps aan. Er is genoeg om kinderen 
uren bezig te houden. Gelukkig gaat het meestal goed, maar het kan ook uit de hand lopen. Hoe ga je 
hierover in gesprek en wat kun je doen om de online weerbaarheid van je kind te vergroten?  
 
Aanmelden kan nog via deze LINK 
 

Veilig en vlot naar school 

Op verzoek voegen we bij deze Klapper nogmaals de afspraken m.b.t. het verkeer rondom de school. 
Het gaat daarbij om de VEILIGHEID van ieder kind. Bedenk dat kinderen zowel lopend als op de fiets 
onverwachte bewegingen kunnen maken. 
Wanneer iedereen zich aan de afspraken en rijrichtingen houdt, komt dat niet alleen de veiligheid ten 
goede, maar voorkomen we ook opstoppingen en irritaties! 
Fijn als u de bijlage deelt met opa’s, oma’s en anderen die kinderen halen en/of brengen. 
 

RIJK AANBOD 
Excursies, uitjes en gastlessen 

Morgen genieten alle kinderen van de openingsact van het project Muziek! 
Jan Steba en zijn band komen op school en laten de kinderen luisteren, swingen, meedansen en meedoen 
met het ritme! 
 
Het muziekproject draait om het zelf doen! De kinderen worden uitgedaagd om zelf muziek te maken, 

componeren, ritmes te klappen, noten te lezen, te zingen en te swingen. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=I6-jEmmnVEaEf5WPPUefSgYRj2RN7VtMrJsvX3VOJu1UNEk3T1VMRVY1NDc2SUdMTE5ZWENKMFo3Ni4u


Er komen heel wat ouders in de groepen om kinderen live te laten genieten van de muziekinstrumenten en 

het project wordt afgesloten door het schoolorkest dat gevormd wordt tijdens het project. Daarbij zingen 

onder begeleiding van bodypercussie van de groepen 6, 7 en 8 het lied: ‘Iedereen verstaat muziek’! 
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