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Vacature  
Dit schooljaar hebben we maar liefst 4 zwangerschapsverloven in te vullen. Wij gunnen het onze 
collega’s rustig hun verlof in te gaan én we gunnen de leerlingen de beste vervanging! Om die reden 
hebben wij via verschillende kanalen een vacature uitgezet. Helaas heeft dit (nog) niet de reacties 
opgeleverd waar wij op hoopten. We willen u vragen de vacature te delen binnen uw kenniskring 
(deze vindt u in de bijlage van het Parro bericht. De sluitingsdatum mag u negeren). Misschien kent u 
iemand die mogelijk interesse heeft in onze vacature. We horen het graag! 

Terugblik tevredenheidspeiling  
Tijdens de informatieavond hebben we u gevraagd een tussentijdse tevredenheidspeiling in te 
vullen. Dit omdat we het afgelopen jaar ingezet hebben op het verbeteren van onze communicatie. 
Met de tevredenheidspeiling hebben we kunnen meten of er inderdaad verbetering 
waar te nemen is. We zijn blij met de uitslag! Op alle punten scoren laten we groei 
zien. Dit resultaat hebben we met de MR en binnen het team gedeeld. Natuurlijk 
blijven we kritisch op onze communicatie en zullen we kijken waar we nog meer in 
kunnen groeien.    

Terugblik studiedag 
Afgelopen maandag hebben we onze tweede studiedag van dit schooljaar gehad. Deze dag waren er 
verschillende workshops: 

Rekenonderwijs: een externe trainer heeft ons vanuit de theorie geleerd hoe we tijdens de 
rekenlessen nog beter kunnen differentiëren. Hoe bieden we elk kind wat hij/zij nodig heeft? Wat 
doen we met de kinderen die meer uitdaging nodig hebben en wat doen we met de kinderen die 
meer hulp nodig hebben. We hebben met elkaar gekeken hoe we dit in de praktijk uit kunnen 
werken. 

De Vreedzame School: met elkaar hebben we blok 3 voorbereid. U leest daarover meer in deze 
nieuwsbrief.  

Samenhang binnen vakgebieden: we hebben het project Gi-ga-groen geëvalueerd. Een paar 
highlights: 

• Grote betrokkenheid en enthousiasme bij kinderen 
• Met zijn allen aan één thema werken zorgt voor saamhorigheid 
• Het project lokt creativiteit uit 

Er zijn er nog veel meer! Wellicht dat u dit ook terug heeft gezien in de Parro 
groepsberichten of tijdens een expositie.  

We hebben geëvalueerd welke doelen er tijdens het project aan bod 
gekomen zijn en wat onze volgende stap zal zijn. Elke groep maakt een 
keuze in een thema welke als klein project wordt aangeboden.  
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Sinterklaasflits!   
Sinterklaas en de Pieten zijn nog in Spanje maar vanaf 7 november 
leven alle kinderen mee met de avonturen van Sint en de Pieten in 
het Sinterklaasjournaal. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit 
jaar op zaterdag 12 november.   

Op maandag 5 december vieren wij Sinterklaas op school. Wij hopen 
dat Sinterklaas en zijn Pieten ook tijd hebben om ons te komen 
bezoeken. Deze Sinterklaasflits geeft een overzicht van alle zaken 
die voor nu handig zijn om te weten voor deze feestelijke en 
spannende dag.    

De komst van Sinterklaas vindt plaats op het schoolplein. Meer details over Sinterklaasviering volgen 
in de nieuwsbrief op 18 november.    

Ook dit jaar brengt Sinterklaas weer cadeautjes mee voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4. De 
kinderen van de groepen 1/2 hebben een gezamenlijke viering in de speelzaal en zijn die dag vanaf 
12.00 uur vrij. De groepen 3 en 4 ontvangen Sint met zijn Pieten in hun eigen lokaal.    

De groepen 5 t/m 8 gaan zoals gebruikelijk surprises maken voor elkaar. In de week 46 (16-18 
november) gaan zij in de klas lootjes trekken en zullen ze een zakje met € 4,00 mee naar huis krijgen 
om een cadeautje van te kopen. De kinderen uit groep 5 en 6 maken thuis een surprise met gedicht 
en nemen dat op maandag 5 december mee naar school. De groepen 7 en 8 maken thuis alvast een 
gedicht, maar knutselen hun surprise op maandag 5 december op school in elkaar. Bij het lootje dat 
ze trekken krijgen ze een brief mee met aanvullende informatie. Op de ochtend van de 
Sinterklaasviering worden de surprises en gedichten uitgewisseld en laten Sint en zijn Pieten ook hier 
hun gezicht even zien.   

Op woensdag 23 november mogen de kinderen hun schoentje zetten in de klas.  

The day after – dinsdag 6 december zijn alle kinderen vrij. Dat betekent dat iedereen die na al die 
pepernoten en cadeautjes uitpakken wat langer uit wil slapen, dit mag doen. De leerkrachten 
hebben deze dag een studiedag.    

Wij hopen op een fantastisch en gezellig sinterklaasfeest!   

 



 
 

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

3 

Nieuwsbrief 6 
4 november 2022 

 

De Vreedzame School   
In het komende blok stimuleren we de kinderen om ‘oor 
voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over 
communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van 
‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat goed en 
slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om 
naar elkaar te luisteren. De één vertelt, de ander luistert. 
Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, een 
actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De 
kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren 
dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en 
duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er 
misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen 
stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de 

ander goed begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren 
naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende 
‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende 
ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier 
leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen 
argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld 
‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 
leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in 
communiceren via sociale media en face-to-face.   

Blok 3: We hebben oor voor elkaar   
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed 
luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening 
overbruggen. De lessen zijn gericht op:   

• Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van 
conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.   

• Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te 
stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.   

• Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de 
interpretatie van een boodschap kan verschillen.   

• Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een 
ander.   

• Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.   
• Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.   
• In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via 

de ‘sociale media’.   
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Vanuit de wijk  
Op weg naar Sint Maarten  
Het is bijna zover: Sint Maarten. Want 11 november is de 
dag dat jouw lichtje branden mag! En dat vieren we 
(hopelijk) met een lampionoptocht en een korte viering in 
de St. Josephkerk. En daarna ga je natuurlijk met je mooiste 
lampion en de leukste liedjes langs de deuren. De 
SintMaartenviering in de St. Josephkerk begint vrijdag 11 
november om 18.30 uur. We zingen samen Sint 
Maartenliedjes, luisteren én kijken naar zijn verhaal en 
zamelen houdbare lekkernijen en klein speelgoed in voor de 
Voedselbank. Want, Sint Maarten gaat om delen en dat 
doen we graag met de gezinnen die het minder hebben. Neem dus een tas verpakte, houdbare 
lekkernijen mee, dan zorgt de kerk dat het bij de Voedselbank terecht komt.  
Help je mee? We zijn op zoek naar enkele ouders die de lampionoptocht willen begeleiden voor de 
viering. Heb je tijd om een half uurtje mee te wandelen, laat het weten via lokaalteam@stjoseph-
olva.nl. Als er hulp is starten we om 18.00 uur bij ICOON Vathorst én op het kerkplein in 
Hooglanderveen. Daarna trek je in een vrolijke stoet naar de viering. Heel veel dank!   

Ga mee op Zondags Avontuur!  

Eén keer per maand is er op zondagmorgen een uitdagende samenkomst in Parochiezaal St. Joseph. 
Het Zondags Avontuur voor kinderen en ouders, om op een andere manier in het bijbelverhaal van 
het weekend te duiken. Het wordt avontuurlijke samenkomst: de kinderen krijgen een uitdagende 
spelopdracht, de ouders kunnen met elkaar in gesprek. Wie brengt dit avontuur tot een goed einde?  
Het Zondags Avontuur in Parochiezaal St. Joseph (naast de St. Josephkerk in Hooglanderveen) begint 
op zondag 13 november om 10.00 uur en wordt om 11.00 uur afgesloten met koffie, thee en 
limonade. De deelname is gratis. Kom maar langs als je durft!  

  

  
  
 


