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Nr. 5, 31 oktober 2019
Opening thema: Ik hou van Holland!
Sinds dit schooljaar werken we in alle groepen met dezelfde thema’s. We openen en sluiten de
thema’s met de hele school. Het nieuwe thema is ‘Ik hou van Holland!’ Aanstaande maandagochtend
is de opening van het thema en worden de kinderen en ouders in oer-Hollandse stijl ontvangen op
ons school. Hoe? Dat houden we nog even spannend!
Landelijke lerarenstaking: Dorpsschool gesloten
Aanstaande woensdag 6 november is de landelijke lerarenstaking. Dorpsschool Wolvega is deze dag
gesloten. https://www.aob.nl/leraargezocht/
Nationaal schoolontbijt
Aanstaande donderdag 7 november starten we om 8.30 uur met het nationaal schoolontbijt. Goed
ontbijten is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling. Door een goed ontbijt kun je
bovendien beter leren. Daar staan we deze dag bij stil. We ontbijten i.v.m. de verbouwing dit
schooljaar in de eigen groep en niet samen op het leerplein.
Lampion lopen bij Sickengaoord
Op 11 november gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 lampion lopen bij Sickengaoord. Dit is
een jarenlange traditie die we erg mooi vinden. We willen als school ons inzetten voor de (eenzame)
ouderen in onze wijk. Vindt u het leuk om een klein groepje kinderen hierbij te begeleiden? U kunt
zich opgeven bij Pietje, Wilma of Ingrid.
Schoolfruit
We hebben weer subsidie mogen ontvangen voor schoolfruit. Vanaf dinsdag 12 november eten we
iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 10.00 uur met de kinderen fruit. Met EU-Schoolfruit
ontvangen wij 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen
groente en fruit te eten in de klas. Lekker en gezond!
Tijdens deze weken gaan we kiwistickers sparen. Met een volle
spaarposter kunnen de kinderen 10 tot 20 nieuwe ballen krijgen. Heeft u
thuis Kiwi-stickers, dan willen we die natuurlijk graag op onze spaarposter.
De poster hangt al op het leerplein. Uw kind mag de sticker(s) daar zelf op
plakken. (alleen stickers van Sungold Zespri)
Typeles op Dorpsschool Wolvega
We kunnen uw kind in samenwerking met De Typetante typeles aanbieden. Daar zijn we erg blij mee.
Goed kunnen typen is een belangrijke vaardigheid voor de toekomst van kinderen. Hieronder leest u
alle informatie over de typelessen.
__________________________________________________________________________________

Beste ouders en kinderen van OBS Dorpsschool,
Mijn naam is Jolanda Hofman, ik geef met ontzettend veel plezier typeles aan kinderen op de
basisschool onder de naam De Typetante. In februari kom ik ook bij jullie op school typeles geven.
Zo kan jij ook samen met je vriendjes/vriendinnetjes leren typen?? Dus zit jij in groep 7 of 8? (groep 6
in overleg) en wil jij ook graag je typediploma halen? Meld je dan nu snel aan voor de typecursus via
info@detypetante.nl Deze cursus is ook geschikt voor kinderen met Dyslexie.
De typecursus start dinsdag 25 februari om 14.30 uur en kost 145 euro. De cursus bestaat uit 12
groepslessen en een examen. Elke wekelijkse les duurt 45 minuten. Een groep bestaat uit maximaal
10 kinderen (bij meerdere aanmeldingen zal er een extra groep gaan starten om 15.30 uur)
We werken met een computerprogramma via het internet. Deze hoef je zelf niet mee te nemen, hier
zorg ik voor. Natuurlijk moet er thuis ook geoefend worden, dus daar heb je wel een computer nodig

😉.
Wil je graag eerst meer informatie? Kijk dan op www.detypetante.nl of fb.me/DeTypetante .
Natuurlijk kan je eerst al je vragen ook naar mij toe mailen via info@detypetante.nl
Tot gauw
Groeten Jolanda

Uitdelen uitnodigingen verjaardagen
Als school willen wij dat alle kinderen in de klas erbij horen. Samen vormen de kinderen de groep.
We willen voorkomen dat kinderen zich binnen onze school buitengesloten voelen. Daarom is het
een schoolafspraak dat er op school geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden uitgedeeld.
De laatste weken zien we dit toch op school gebeuren. Graag uw begrip en medewerking voor deze
schoolafspraak.
Vreedzame School; Blok 2: We lossen zelf conflicten op
We zijn begonnen met het tweede blok van De Vreedzame School. Doel van dit blok: kinderen leren
om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
Bij ieder blok horen kletskaarten, zodat u thuis met uw kind kunt praten over het onderwerp en wat
uw kind op school daarover leert. In de komende periode krijgt uw kind
zo’n kletskaart mee naar huis.
Wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie? Een conflict is een
verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of
hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei
tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen
bij het leven; je probeert ze op een positieve manier op te lossen. Dat is
nog niet zo gemakkelijk, want we reageren verschillend op conflicten. Of je
staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander.
Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je loopt weg, je

zegt niet wat je ervan vindt. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. De
kinderen leren deze periode een stappenplan om conflicten zelf op te lossen.
De kinderen leren dit blok:
•
•
•
•
•
•

om een conflict zelf goed op te lossen.
om win-win oplossingen te bedenken.
om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
hoe om te gaan met kritiek.
om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
o Rode pet – agressief, je bent boos en wordt driftig.
o Blauwe pet – weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
o Gele pet – stevig, je komt op voor jezelf.

Verbouwing
De verbouwing is inmiddels begonnen. Er wordt momenteel nog hard gewerkt in de onderbouw en
het speellokaal. In de vakantie zijn in alle deuren ramen gekomen. Daar zijn we al erg blij mee. Begin
volgende week starten de peuters en de kleuters in hun nieuwe lokaal. Iedere week wordt er een
nieuw lokaal opgeleverd. Uw kind zal daarom in de komende maanden 1 week les krijgen in een
ander lokaal, zodat het eigen lokaal verbouwd wordt. We zorgen ervoor dat het onderwijs minimaal
gehinderd wordt door de bouwwerkzaamheden. In de kerstvakantie wordt het huidige peuterlokaal
bij het leerplein getrokken. De muur tussen het leerplein en dit lokaal gaat weg. Hier komen
schuifdeuren. In de voorjaarsvakantie worden alle hallen en centrale ruimtes aangepakt. Hier komt
een PVC licht houtmotief. We hopen de school na de voorjaarsvakantie opnieuw te kunnen openen!
Volgend jaar krijgt de school aan de buitenkant een opknapbeurt.
We gebruiken in onze school lichte kleuren, met daarnaast de kleur rood. Rood staat voor lef. Het
activeert en stimuleert en is de kleur van energie, kracht en passie. Dit past bij onze nieuwe visie. Wij
willen een school zijn met een rustig en voorspelbaar klimaat, waar we met plezier en energie
samenwerken en waar wij onze leerlingen voor het leren willen activeren en uitdagen.
Schoolplein
Er is de afgelopen weken keihard gewerkt aan ons schoolplein. Alle ouders en andere vrijwilligers die
zich hebben ingezet zijn we erg dankbaar. In de stromende regen werd er een aantal dagen en
avonden gesnoeid, gespit en gesloopt. Het voorlopig resultaat mag er wezen! Er staat al een prachtig
nieuw hek en de ingangen zijn verplaatst.
Binnenkort wordt de fietsenstalling verplaatst naar de achterkant van de school. Zo ontstaat er op
het plein meer speelruimte. De komende tijd gaan we ook een nieuwe en mooie heg aanplanten.
Ook hier kunnen we de hulp van vrijwilligers weer goed gebruiken. Graag horen wij het als u het leuk
vindt om te helpen of iemand anders kent die ons wil helpen. Hulp van de buurtbewoners is
bijvoorbeeld ook meer dan welkom!
We verwachten binnenkort een presentatie van de toestellen door de leverancier. De
pleincommissie kan dan keuzes gaan maken voor de aanleg van het nieuwe plein. Hoe meer hulp van
ouders en vrijwilligers, hoe meer we besparen op de aanleg van het nieuwe plein. Het bespaarde
bedrag kunnen we dan investeren in meer of nog leukere speeltoestellen. Daarom is alle hulp dit
schooljaar welkom! We streven er naar dat het plein in het voorjaar klaar is.

Rookvrije schoolterrein
Ons schoolplein wordt officieel rookvrij! Vorig jaar is dit initiatief
vanuit de kinderraad en de oudervereniging gekomen. Een mooi
initiatief waar we trots op zijn! Binnenkort zullen we samen met de
kinderraad een tegel met het logo van Rookvrij bij de ingang van het
schoolterrein neerleggen.
Vandalisme
Helaas hebben we sinds de zomervakantie regelmatig te maken met verschillende vernielingen aan
ons schoolplein en gebouw. Na afgelopen weekend is voor ons de maat vol. Helaas betekent dit dat
we het schoolplein moeten afsluiten en de poorten op slot gaan. Dit vinden wij heel jammer, want
we willen dat ons schoolplein een fijne en veilige speelplek voor de kinderen in de wijk is. In ons
nieuwe hek zit daarom een vaste opening, zodat kinderen ook buiten schooltijd gebruik kunnen
maken van ons plein. Ook deze hebben wij nu (tijdelijk) dicht gemaakt. Na overleg met ons zal de
politie jongeren die op ons plein komen beboeten (tussen zonsondergang en zonsopkomst). We
hopen dat we het plein over een tijdje ook na schooltijd weer open kunnen stellen.

Voor uw agenda:
04-11 Opening thema Ik hou van Holland
06-11 Landelijke lerarenstaking: School gesloten
06-11 Publiekscollege Terra (zie bijlage)
07-11 Nationaal schoolontbijt
12-11 OV-vergadering

De komende weken zijn jarig:
31-10 Yent (gr.7)
02-11 Andy (gr.2)
15-11 Ferris (gr.7)

Gezond eten is belangrijk voor een
goede ontwikkeling. We vinden het
belangrijk dat er op school gezond
eten en drinken is tijdens de pauzes,
de lunch, uitjes en bij het
trakteren. Graag uw aandacht
hiervoor bij de keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de leerkrachten
voor mogelijke allergieën/diëten in
de groep.

