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Staking 15 maart  

Vrijdag 15 maart heeft de onderwijsvakbond Aob uitgeroepen als stakingsdag. Op 
dit moment kunnen we nog geen duidelijkheid geven of onze school dan gesloten 

is. Wel is het goed om hier alvast rekening mee te houden, aangezien een groot 
deel van de medewerkers wel bij de Aob is aangesloten. Zodra er meer duidelijk is, 

hoort u dat natuurlijk z.s.m. van ons. 
 

 
Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) 

Een terugblik op de lessen HVO(Humanistisch Vormings Onderwijs)  van de 

afgelopen periode. 
  
In het nieuwe schooljaar  heb je vaak een combinatieklas of kinderen die nog  nooit hvo 
hebben gehad. Het onderwerp was dan ook kennismaken. Niet alleen met elkaar, maar 
ook met het vak hvo. 
Hvo is zeggen wat je denkt wilt en voelt, maar ook luisteren naar wat de ander bedoelt. 
We hebben de regels’ luisteren naar elkaar’, ‘Elkaar serieus nemen’ en ‘vinger opsteken’ 
besproken en het belang ervan verwoord. 

  
 
Jij en ik, wij zijn vrij. 
Samen zorgen we ervoor dat vrijheid blijft, 
voor iedereen. 
 

We hebben samen ontdekt waarom wij de posters met de kernwaarden vrijheid, 
gelijkheid,verbondenheid, redelijkheid en natuurlijkheid zo belangrijk vinden. Links van 
deze bladzijde is de betekenis van de posters te zien. Na iedere les bespraken we met 
elkaar aan welke posters wij het meeste hebben gewerkt. De kinderen moeten dan ook 
goed kunnen beargumenteren waarom ze voor die poster hebben gekozen. Zo worden ze 
bewust van waar hvo voor staat. 

  
 
Jij en ik, wij zijn gelijk, maar niet hetzelfde. 
Samen leven is dat begrijpen 
en elkaar respecteren. 
 

In de bovenbouw was het  tweede onderwerp  rijk-arm. Vragen die o.a.  werden 
gesteld..’waar denk je aan bij arm en rijk?’. ‘Vind je jezelf rijk? Wanneer ben jij rijk/arm? 
Vind je Nederland een rijk land? De kinderen mochten elkaar interviewen over dit 
onderwerp. We hebben gekeken naar een aflevering van  steenrijk, straatarm. Daarna 
over dit programma nagepraat. Een rijk gezin, een vader en een zoon gingen een week 
ruilen van huis met een arm gezin bestaande uit 6 kinderen. De vader had door 
gezondheidproblemen geen baan meer en moest rondkomen van weinig geld. Een 
leerling zei:”Dat gezin is ook rijk, maar dan op een andere manier”. Hij bedoelde dat de 
man lieve kinderen had. In de onderbouw was het onderwerp gevoelens. Welke 
gevoelens kun je hebben en kun je dit ook sturen? En benoemen? Wanneer ben je boos, 
verdrietig, blij? 

Jij en ik, wij horen erbij. 
Samen leven is jezelf kunnen zijn  
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en om anderen denken. 
 

We hebben een  discussiespel ‘Het Lagerhuis’ gedaan en over verschillende stellingen 
gediscussieerd. Er   wordt een gespreksleider gekozen en er zijn twee rijen met stoelen 
waar kinderen opzitten die mogen discussiëren over bepaalde stellingen. Hierbij wordt 
door een jury opgelet of er niet voor hun beurt wordt gepraat, niet een antwoord gegeven 
wordt die niet onderbouwd is en of er goed wordt geluisterd naar elkaar.  
Ter afsluiting van dit onderwerp mochten ze een woordzoeker maken en op een 
tekenblad schrijven en tekenen waar we het de afgelopen lessen over gehad hebben 

 
Jij en ik, wij kunnen denken.  
Jij het ene, ik het andere. 
Zo komen we er samen uit. 
 

Tijdens de periode van Sinterklaas hebben de kinderen het pepernotenspel gedaan, waar 
geleerd werd duidelijke afspraken te maken wel of niet te delen en op de proef worden 
gesteld of je tegen je verlies kunt. En hoe sommige kinderen het geheim van Sint ontdekt 
hebben 
De laatste weken voor de kerstvakantie gaan we een  knutselopdracht doen en een 
wensboom invullen. Ter afsluiting van het jaar doen we het weerwolvenspel. 

 
 
 
Jij en ik, wij horen bij de natuur. 
Samen zorgen wij ervoor, 
net als de natuur voor ons.                               
 

Met vriendelijke groet, Gwendy Veldhuis 

 
Nieuws uit de MR 

Op 4 februari heeft de MR (Medezeggenschapsraad) vergadert. De volgende 
onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

• Stand van zaken scholengroep- rol directie 
• Ouderapp 

• Afrondende fase upgrade school 

• Schoolondersteuningsplan (SOP) 
• Strategisch Beleidsplan 

• Stand van zaken schooljaarplan 
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met 1 van de leden van de MR 

(Monique Boer, Angelique Burrekers, Marco Schulting of Henny Akkerman) 
 
  

 
Kinderopvang Kinderwereld (BSO) 
Sinds 3 september 2018 is er een locatie van Kinderwereld gevestigd in een lokaal van ‘t 
Kompas. Op deze locatie biedt Kinderwereld peuteropvang aan op dinsdagochtend en 

donderdagochtend van 8:30 tot 12:00 uur. Er zijn nog 16 plekken beschikbaar. Vanaf 
januari 2019 is er subsidie van de gemeente beschikbaar, en kunnen ook peuters komen 

waarvan ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (waarvan 1 ouder 
niet werkt, of een studie volgt bijvoorbeeld). Ook wordt er dagelijks voorschoolse en 
naschoolse opvang aangeboden. De openingstijden zijn van 7:00 uur tot 19:00 uur. Meer 

informatie kunt u vinden op www.kinderwereld.info en voor vragen kunt u bellen naar ons 
hoofdkantoor 0524-524445. Een informatiepakket is op school verkrijgbaar. 

 
Aanmelding leerlingen 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die 4 jaar worden binnenkort aan te 
melden. Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben om goede prognoses 
voor de volgende jaren te maken. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te 

geven aan buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan te 
melden. Uiteraard kan er op school altijd een afspraak worden gemaakt voor een 

persoonlijk gesprek en/of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. 

 
 

http://www.kinderwereld.info/


 

Agenda  

 
Februari: 

18 – 22 : Voorjaarsvakantie 
25        : Studiedag: alle kinderen vrij! 

27        : Kriebelcontrole 
 

Maart: 
8         : rapporten mee 

4 – 8   : Ontwikkelgesprekken 
15       : Stakingsdag onderwijs  

 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 7 maart 2019 

 

 
  

 

 
 

Bijlage 1 
 

Geef een kind de vakantie van zijn leven 
 
Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen te hoeven denken en lekker te 
spelen met andere kinderen? Helaas zijn er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, 
omringd door conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om een van die kinderen een 
prachtige tijd te bezorgen die hij of zij nooit zal vergeten! 
 
Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen willen openstellen 
voor een vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van 
de dagelijkse dingen is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen 
spelen vinden ze ook al super.  
De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te zetten en even 
helemaal kind te zijn. Door aandacht, liefde en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze 
vertrouwen in de toekomst.  
 
Europa Kinderhulp 
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere situaties een fijne vakantie 
in Nederland te bieden. De kinderen komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. 
EKH heeft in deze landen contact met uitzendende organisaties, bijvoorbeeld sociale zaken of een 
kindertehuis. De reizen worden door EKH georganiseerd en alles is onder toezicht. 
 
Kennismaken 
Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl 
Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de website of per mail: 
overijssel@europakinderhulp.nl  
Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) met  
Arjan ter Haar: 0523-610197 
 

 

http://www.europakinderhulp.nl/
mailto:overijssel@europakinderhulp.nl
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