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Kalender
19 oktober
19 oktober
2 november

KiVa
Marge middag
Boekendag. Afsluiting
kinderboekenweek.
Maandviering

Vanuit het managementteam
De herfstvakantie is in zicht, de eerste
schoolperiode zit er alweer op. Wat gaat het toch
altijd snel. We kijken terug op geslaagde Gouden
weken, mooie uitstapjes en nu de
Kinderboekenweek. Heeft u de boekendag op 19
oktober al genoteerd? Wees welkom!
Heeft u de KiVa afspraak van de maand al
gesignaleerd in de gang? Misschien een leuk
onderwerp om tijdens het avondeten te
bespreken.
Punt van aandacht: De schooltijden…..bijna 90-95
% van alle leerlingen komt op tijd op school. Dat is
heel erg fijn. Een dank voor iedereen die zich aan
deze schoolafspraak houdt. We merken wel op dat
in de midden- en bovenbouw de afspraak minder
goed wordt nageleefd. Bij deze dan ook het
verzoek om daar wat aandacht aan te besteden.
Een leerling die later binnenkomt zorgt voor een
onderbreking in de les. Ook is het voor het kind zelf
niet prettig om later binnen te komen, dan de rest
van de klas. Onze schoolklok is afgelopen week
opnieuw ingesteld en belt nu op tijd. Laten we er
met elkaar voor zorgen dat alle lessen op de
afgesproken tijd starten.

Sinds een aantal jaren werken we op
school het KiVaprogramma. Wij hebben hiervoor gekozen om
dat we er voor willen zorgen dat de
school een fijne school is voor ieder kind.
Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal
klimaat op school.
Hoe wij dat doen? Daarover informeren we jull
ie graag middels deze nieuwsbrief.
Wat is KiVa?
KiVa is een programma voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen op
de basisschool. KiVa richt zich op positieve
groepsvorming en het verbeteren van
de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de
nadruk op de groep als geheel. Het motto
van KiVa luidt dan ook:
‘ Samen maken we er een fijne school van!’
Vind je het leuk om meer over KiVa te horen?
Dan kun je je via de website
van KiVa (www.kivaschool.nl) aanmelden voor
de nieuwsbrief. KiVa houdt je dan op
de hoogte van de ontwikkelingen op
het gebied van KiVa en de Sociale veiligheid in
het onderwijs!

Voor nu wens ik u alvast een prettig weekend en
een fijne herfstvakantie.
Met vriendelijke groet, Paul Roelfsema
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Wat gaan we doen?

Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is
het even wennen in een nieuwe groep met een
nieuwe juf of meester. In het thema ‘Iedereen
verdient respect’ richten we ons op de onderlinge
relaties in én buiten de klas. Iedereen heeft recht
op respect, maar ook de plicht om anderen met
respect te behandelen. Dit zorgt voor een fijnere
groep. De komende maand doen we verschillende
KiVa-spelletjes en -oefeningen om een
groepsgevoel te bevorderen; wij horen bij elkaar
en voelen ons een groep!

Ook hebben we al diverse spelletjes in het
speellokaal gedaan over het thema. Ook hebben
we met behulp van het leren en oefenen van
cijfers ons vriendje in de klas gevonden. En
natuurlijk horen daar ook de verhalen van Jip en
Janneke bij.

Wat gaan we leren?
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren!
Na afloop van dit thema hebben ze
het volgende geleerd. Ze…
…weten wat KiVa is;
…weten wat een leuke school is;
…weten wat fijn en niet fijn is op school;
…hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren
kennen;
…begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving
verdient.
KiVa thuis

Groep 3/4

Jullie familie is ook een groep,
net als de groepen op
school! Bespreek met jouw kind(eren)
hoe jullie groep eruit ziet. Wat vinden jullie fijn in
de groep? En
is er ook iets wat jullie niet zo fijn vinden?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze groep thuis
ook een fijne groep blijft?

Groep 1/2
Inmiddels werken we al twee weken over het
thema ‘vriendjes’. We hebben in deze weken al
enkele prentenboeken gelezen over vriendjes. In
de vertelhoek spelen we het verhaal van Zoevende
zebra na. We hebben vriendschapsbandjes en
vriendschapskettingen gemaakt.

Afgelopen maandag hebben we een voorstelling
over vriendschap gezien voor de opening van de
Kinderboekenweek. Het thema is: Kom erbij! We
hebben vriendschapsarmbandjes gemaakt met
kinderen uit andere groepen en daar gaan we
volgende week samen mee lezen. Verder lezen we
hele spannende en grappige verhalen uit het boek
‘Verschrikkelijke Vrienden’.
Samen hebben we bedacht wat je allemaal leuk
vindt om te doen met vrienden. Volgende week
dinsdag 16 oktober houden we een
vriendenmiddag in de klas en mag je spulletjes
meenemen om samen mee te spelen. De kinderen
bedachten bijvoorbeeld: spelletjes, tekenspullen,
strijkkralen, spullen voor buiten. Maar wees
creatief!
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Nog enkele mededelingen:
• Door de vriendenmiddag gymmen we
volgende week dinsdag om 13.15. Zorg dat
je iets eerder op school bent zodat we ook
echt om 13.15 kunnen vertrekken. Dit is
eenmalig!
• Na de herfstvakantie beginnen we met
boekpromotie. Volgende week gaan we
met een aantal leerlingen van groep 4 naar
bibliotheek om een boek uit te kiezen. Dit
boek bereid je thuis voor en je presenteert
dit aan de klas. De voorbereiding en het
schema volgen op Klasbord. Er zijn ouders
die zich nog niet hebben aangemeld voor
Klasbord dus probeer dit zo snel mogelijk
te regelen!

Groep 5/6
Ook wij zijn afgelopen week bezig met de
kinderboeken week. We hebben ons eigen verhaal
geschreven en leuke verhalen gelezen. Komende
dinsdag 16 oktober gaan we met de klas naar het
Hoogeland Museum. We hebben er veel zin.

Groep 7/8
Woensdag 10 oktober zijn we met de klas op de
fiets naar het gemeentehuis in Loppersum
geweest. Het was de dag van de duurzaamheid.
Alle basisscholen uit gemeente Loppersum waren
uitgenodigd. We hebben daar uitleg gekregen over
het bouwen van duurzame woningen en het
opwekken van zonne-energie.
Vandaag zijn we met elkaar naar het UMCG in
Groningen geweest. Hier hebben we een
rondleiding gehad op de afdeling cardiologie. We
hebben onze hartslag gemeten en een nep-hart
gemaakt. Een hele leerzame ochtend.
Voor morgen staat er nog een leuke activiteit op
het programma en gaan de kinderen Levend
Stratego spelen in het Ewsumerbos. Groep 7 en 8
hebben hard gewerkt en daarmee deze activiteit
verdiend.
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