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19 november 2021
Ouderbijdrage 2021/2022
Binnenkort ontvangen jullie via Parro een betaalverzoek voor de ouderbijdrage over het schooljaar 2021/2022.
Zoals jullie gemerkt hebben zijn we dit jaar enthousiast begonnen met het schoolreisje naar Duinrell en worden er
door de verschillende klassen leuke excursies georganiseerd. Super dat dit weer kan!
Ouderbijdrage
Het geld is bedoeld voor activiteiten waar ieder kind aan meedoet, zoals het Sinterklaasfeest en Sintcadeautjes,
Kerstfeest en borrel, de schoolreisjes en thema-gebonden excursies. Ook wordt meebetaald aan de afscheidsmusical van groep 8, sportdagen, boeken voor de bibliotheek en luizenzakken. We zetten de leraren in het zonnetje
op dag van de leerkracht, en betalen mee aan de inrichting van de tuin, aanschaf speeltoestellen etc. Door uw bijdrage kunnen we deze en andere activiteiten organiseren.
De ouderbijdrage staat al jaren vast op hetzelfde bedrag van 75 euro (met uitzondering van vorig jaar toen door
Corona de bijdrage eenmalig werd verlaagd). Door inflatie en teruglopend leerlingenaantal is dit bedrag niet langer
toereikend. Om de bovenstaande activiteiten te kunnen blijven organiseren wordt de ouderbijdrage dit jaar met 5
euro verhoogd naar 80 euro per kind. Als je een stadspas hebt, kom dan langs bij de administratie om deze te laten
scannen.

Ouderraad (OR)
De OR bevordert de samenwerking tussen ouders en school, en is betrokken bij de
uitvoering van (feestelijke) activiteiten en evenementen.
Wie is wie
•

secretaris/voorzitter: Angela Holterman (moeder van Huug (groep 4A) en Birk (groep 7B))

•

penningmeester: Carla Bosch (moeder van Tess (groep 4B) en Lize (groep 7A))

•

penningmeester: Brechtje Eshuis (moeder van Rivke (groep 4A), Oona (groep 6A) en Noomi (groep 8A))

•

Mirjam Blok (leerkracht)

•

Jolanda Witlox (adjunct directeur)

Oproep aan alle ouders
We zijn dringend op zoek naar ouders om ons team te versterken. Vind je het leuk om te helpen bij het bedenken
en organiseren van activiteiten? Stuur dan een e-mail aan Rebecca: r.steeman@askoscholen.nl

Even voorstellen
Ik ben Carlo Rumping, 33 jaar en woonachtig in Heemskerk. Sinds vorige week ben ik
met veel plezier gestart met geven van bewegingsonderwijs op de Willibrord. In het verleden heb ik op meerdere OGO scholen les gegeven waaronder basisschool de Achthoek in Zeeburg. Ik kijk uit naar de leuke lessen die ik met de kinderen ga hebben.

Gym
Vanaf komende week is het voor alle kinderen (groep 3 t/m 8) verplicht om een sportbroek, sportshirt en gymschoenen mee te nemen op de gymdagen. Indien er iets ontbreekt kan uw kind helaas niet deelnemen aan de gymlessen.

KIES training, nieuws vanuit het OuderKindCentrum
KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige omgeving te vertellen
over wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen. Het (h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun
groepsgenoten sterkt kinderen.
Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle kinderen die een
scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken.
Dinsdag 11 januari start de KIES training op IJburg. Locatie: OKT Pampuslaan 26.
Aanvang: 15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn 6 bijeenkomsten, wekelijks. Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 6 december a.s. Er zijn geen
kosten aan verbonden. U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen bij de Ouder- en kindadviseur van uw school. Op de website kiesamsterdam.nl is meer
te lezen over KIES. Ook kunt u voor vragen een mail sturen naar saskia@kiesamsterdam.nl.

De vreedzame school
Terugblik op blok 2.
•

Dit hebben de kinderen geleerd in blok 2 “We lossen conflicten zelf op”:

•

Om een conflict zelf goed op te lossen.

•

Om win-win oplossingen te bedenken.

•

Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.

•

Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig.
Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
Geel- stevig, je komt op voor jezelf.

•

Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.

•

Hoe om te gaan met kritiek
Blok 3 We hebben oor voor elkaar
In dit 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 een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, 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.

