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Personeel 
Marcel v/d Ploeg: Deze week heeft meester Marcel zijn laatste werkdag op school gehad. Na ruim 40 jaar 
neemt hij afscheid van het onderwijs. Dat is wel een feestje waard!  

Graag nodigen we u uit voor zijn afscheidsreceptie op vrijdag 30 september aanstaande van 15.30 - 17.00 
Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld. 
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Contactmomenten 
Startgesprek  
Deze week zijn de startgesprekken begonnen. Tijdens de startgesprekken zullen de leerkracht(en) met u en 
uw zoon/dochter in gesprek gaan. Het startgesprek is bedoeld om samen een goede start te maken. Samen 
werken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een goede vertrouwensrelatie tussen de ouder(s) en 
de leerkracht(en). Vorige week heeft u een uitnodiging voor het gesprek ontvangen. Mocht deze aan uw 
aandacht ontsnapt zijn willen we u vragen alsnog in te tekenen.  
 
Informatieavonden  
De informatieavond(en) zullen starten met een algemeen gedeelte door het MT waarin we u mee zullen 
nemen in onze speerpunten voor dit schooljaar. Tevens willen we u vragen een korte enquête in te vullen. 
Rond half 8 schenken we koffie en thee. Daarna bezoekt u de groep van uw kind, waar om 19.45 de 
leerkrachten u informeren over het reilen en zeilen in de groep.   
Groepen 1/2/3: maandag 12 september | algemeen deel 19.00 | groepsgedeelte 19.45  
Groepen 4-5: dinsdag 13 september |  algemeen deel 19.00 | groepsgedeelte 19.45  
Groepen 6-7: woensdag 14 september |  algemeen deel 19.00 | groepsgedeelte 19.45  
Groep 8: heeft donderdag 1 september plaatsgevonden  

Overblijfmedewerkers 
We zijn op zoek naar papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, tantes, ooms of misschien zelfs 
wel de buurvrouw om onze overblijfmedewerkers aan te vullen. Van 12.00 tot 13.00 
spelen de kleutergroepen buiten en houden de overblijfmedewerkers toezicht op de 
kinderen zodat de leerkrachten pauze kunnen houden. Hiervoor ontvangen de 
overblijfmedewerkers een vrijwilligersvergoeding.  

Het overblijfteam bestaat op dit moment uit Miranda v/d Grift en Shekeba Habibi. Al 
jaren zijn we blij met hun inzet voor de kinderen maar graag hebben we onze lijst iets langer mochten zij 
verhinderd zijn. Voor de maandag zijn we op zoek naar een medewerker die wekelijks beschikbaar is.  

Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen van onze office-manager Aneta Hartlooper 
(a.hartlooper@kpoa.nl).  

Oudercafé  
Op maandag 19 september 8.30 organiseren we het eerste oudercafé 
van dit schooljaar. Lisette Davidsz, moeder van 2 leerlingen bij ons op 
school is initiator/bedenker van de lunchpocket die de kleuters vorig 
schooljaar ontvangen hebben. Tijdens dit oudercafé gaat Lisette graag 
het gesprek aan met ouders over de LunchPocket, gezonde 
lunchproducten, water drinken en mondverzorging. In de Parro agenda 
kunt u aangeven of u hierbij aanwezig bent. We ontmoeten u graag!  
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Bericht van de MR 
Beste ouders/verzorgers, 

A.s. woensdag 7 september staat de eerste MR vergadering van dit schooljaar gepland. Deze eerste 
vergadering staat vooral in het teken van het vaststellen van de doelstellingen van de MR voor dit 
schooljaar. Heeft u voor ons belangrijke input? Schroom dan niet om die met ons te delen en/of te 
bespreken. 

Op onze website (https://www.kbs-st-joseph.nl/medezeggenschapsraad) vindt u de voorlopige agenda en 
notulen van de vorige vergaderingen. De agenda kan eventueel nog wijzigen als er nog andere inkomende 
(en goedgekeurde) agendapunten zijn of aangevraagde spreektijd door ouders/verzorgers en leerkrachten. 
Laat het ons weten via mr.joseph@kpoa.nl als u aanwezig wilt zijn bij de vergadering of spreektijd wil 
aanvragen. Bij aanvraag van spreektijd ontvangen wij ook graag het onderwerp en de motivatie. 

Heeft u (naar aanleiding van de notulen of agenda) verdere vragen of opmerkingen voor de MR? Die horen 
wij ook graag via mr.joseph@kpoa.nl. 

Met vriendelijke groet namens de MR, 

Jürgen Volder (voorzitter) 
Esméralda Lede-Wasbloem 
Marjolein van der Kuil 
Sanne Kok-Wever (notulist) 
Jantine van den Berg 
Luke van der Burgt 
 



 
 

 
Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Mail kbs.st.joseph@kpoa.nl 

4 

Nieuwsbrief 2 
2 september 2022 

De Vreedzame School: een stukje achtergrond 
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan 
een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als 
leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd 
is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale 
vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-
maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het 
programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te 
gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te 
leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw 
kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin geleerd kan worden. 

De Vreedzame School is een programma voor de hele school, dus van groep 1 tot en met groep 8. Het 
programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s/blokken aan bod komen: 

• Blok 1 | We horen bij elkaar (over groepsvorming en omgaan met elkaar)  
• Blok 2 | We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)  
• Blok 3 | We hebben oor voor elkaar (over communicatie)  
• Blok 4 | We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)  
• Blok 5 | We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)  
• Blok 6 | We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten). In alle groepen wordt 

gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s/blokken gewerkt. Meteen aan het 
begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1.  

In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht 
in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Blok 6 gaat over afscheid nemen. 

Een kleine terugblik 
We zijn op dag 1 van dit schooljaar direct begonnen met blok 1: 
‘We horen bij elkaar’. Tijdens dit blok staat het samen werken 
aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen 
geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen 
afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en 
het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een 
groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat 
hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar 
goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en 
afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve 
opmerking over iemand maakt. ‘Jij kan zo goed iemand helpen’. 
Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het 
tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over 
iemand. De ander krijgt er een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet 
kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.  
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Tip voor thuis 
Om de verbinding met thuis te maken is het fijn als u, als ouder, uw kind vraagt naar de onderwerpen die 
we behandelen. Onderstaande vragen zijn voorbeeldvragen die gebruikt kunnen worden.  

• Met wie heb je vandaag gespeeld? 
• Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas? 
• Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt? 
• Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens eten en drinken, naar de 

wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun je er eentje voordoen? 
• Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je graag doen? 
• Waarmee heb je een ander kind geholpen? 
• Waarmee wil je thuis helpen? 
• Zullen we elkaar een opsteker geven? 
• Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat?  

Blik vooruit 
Binnenkort starten we met Blok 2: We lossen conflicten zelf op. De doelen die hierin aan bod komen zijn: 
Leren op een positieve manier omgaan met conflicten, we hebben een eigen verantwoordelijkheid in het 
oplossen van conflicten, het leren afkoelen en oefenen van zelfcontrole.  
In de nieuwsbrief van 16 september zullen we uitgebreider ingaan op Blok 2.  


