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Nr. 4 – Maandag 28 november 2022 

 

Vreedzame school 

Zoals u weet werken wij inmiddels al een jaar 
met “De Vreedzame School.” Deze lessen 
worden wekelijks gegeven en staan in het teken 
van sociaal burgerschap. 
Van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie 
zijn we bezig geweest met blok 1 “We horen bij 
elkaar.” In dit blok gaat het om groepsvorming 
en een positief sociaal klimaat waar leerlingen 
zich medeverantwoordelijk voor voelen.  
De lessen van blok 1 gingen over het volgende; 
Les 1:  De leerlingen leren elkaar beter kennen 
en maken enkele omgangsafspraken met 
elkaar. 
Les 2: We bespreken de belangrijke regels van 
de groep en de school. We maken onderscheid 
in basisregels (deze zijn van de school), regels in 
de eigen groep (deze zijn van de leerkracht) en 
afspraken (deze maken  we met de groep).  
Les 3: Samen verantwoordelijk voor taken. De 
leerlingen bedenken welke taken ze willen 
doen.  
Les 4: Opstekers, tips en afbrekers. Hoe kan je 
iets op een positieve manier zeggen, zodat het 
geen afbreker is.  
Les 5: Pesten en plagen. Wat is het verschil en 
hoe gaan we ermee om.  
Les 6: Samen afspraken maken.  We bespreken 
nogmaals de afspraken in de groepen en zetten 
allemaal onze handtekening onder de poster in 
de klas. 
Door de leerlingen veel te betrekken, hopen we 
dat het verantwoordelijkheidsgevoel groeit. 
Iedereen moet immers zijn “steentje bijdragen” 
om het tot een succes te maken!  
Op dit moment werken we aan blok 2 en dat 
gaat over het oplossen van conflicten.  
Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te 
leren om op een positieve manier met 
conflicten om te gaan. De lessen zijn onder 
andere gericht op het verschil tussen conflict en 
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. Wanneer conflicten met 
geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. 
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt 
reageren op een conflict. Of je loopt weg, je 
zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert 
agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je 
staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt 
ook rekening met de ander: je zoekt naar een 
win-win-oplossing. In groep 1 en 2 leren de 
kinderen zelf hun conflicten op te lossen met 
behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 
tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp 
van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de 
bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar 
jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met 
kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar 
conflicten in de wereld en de rol van de 
Verenigde Naties. 
 
Tijdens de bijeenkomst van vanavond krijgt u 
meer informatie over de Vreedzame school en 
hoe u er ook thuis aandacht aan kunt besteden. 
We laten u ook een aantal dingen zien die we 
samen met de kinderen hebben gemaakt.  
 

 
 

Kinderen van gescheiden ouders  

Hallo (gescheiden) ouders, 
Vanuit Sedna bieden wij de KIES groep aan. KIES 
staat letterlijk voor Kinderen In Een Scheiding. 
Het is een methode die kinderen leert en helpt 
te vertellen en te kiezen voor henzelf, wat ze 
nodig hebben en hen helpt. In elke stad of dorp, 
zelf bijna elke straat woont wel een kind of 
jongere met gescheiden ouders. Ieder van hen 
heeft een eigen verhaal. Een verhaal dat verteld 
mag worden, omdat het lang niet altijd meevalt 
om gescheiden ouders te hebben. Kinderen In 
Een Scheiding, kunnen het allerbeste zelf 
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vertellen wat ze ervaren en nodig hebben. De 
mening van kinderen is belangrijk. Kinderen 
hebben ook recht op het delen van hun 
mening, stellen van hun vragen en onderzoeken 
van wat belangrijk voor hen is vanaf het begin 
van de scheiding én daarna. 
Hoe ziet een KIES-groep er uit? Het gaat om 8 
bijeenkomsten (met maximaal 10 kinderen) van 
een uur waarin we spelletjes gaan doen, 
knutselen, maar vooral kletsen waar de 
kinderen tegen aanlopen, tips uitdelen en 
(h)erkenning zoeken bij elkaar. Zie het als een 
lotgenoten groepje. Het is voor kinderen in de 
leeftijd van 7 t/m 12 jaar met gescheiden 
ouders, die minimaal een jaar gescheiden zijn.  
Wil je meer informatie kijk dan op de 
website: www.kiesvoorhetkind.nl. 
Mochten jullie nog vragen hebben, trek dan 
vooral aan de bel!  

Met vriendelijke groet,  
Henriette Matel 
Schoolmaatschappelijk werker 
Gebiedsteam De Monden 

  

 

Voorlichting over vuurwerk 

Vorige week woensdag hebben de kinderen van 
groep 5 t/m 8 een goed verzorgde voorlichting 
bij Hubo gehad over vuurwerk. Er werd 
aandacht besteed aan de gevaren van vuurwerk 
en aan veiligheidsmaatregelen die je zelf kunt 
treffen. Daarbij was ook de brandweer en de 
politie aanwezig. De kinderen hebben ook een 
rondleiding gekregen. Het was een leuke en 
informatieve ochtend! 
 

 
 

 
 

Kalender 

 

Maandag 28 nov.  Informatieavond 
Vreedzame school  
Locatie De Meent 
19.15 uur  

Maandag 5 dec.  Sinterklaas op 
bezoek! 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kiesvoorhetkind.nl%2F&data=05%7C01%7Cy.gerdes%40oo-emmen.nl%7C3c8b0881cddc4f6b69b108dad05fca1b%7C23e0284fedc343cea5c90001b2bb9fe1%7C0%7C0%7C638051407077197000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AO8MRriziNatWx81vOZiSE8T6nWqqLQydl%2Bj13c8xAU%3D&reserved=0

