Nieuwsbrief
schooljaar 2022-2023 vrijdag 4 november

Corona weetjes
Wisten jullie dat:
◼ Kinderen met coronagerelateerde klachten thuis blijven en een zelftest doen?
◼ Je op school 2 zelftesten kunt vragen voor je zoon/dochter door een mail te sturen naar:
roy.heijsen@kansenkleur.nl?
◼ Alle kinderen binnenkort 2 zelftesten mee naar huis krijgen om te gebruiken als het nodig is?
◼ Je een mail naar meneer Roy kunt sturen als ze op zijn?
◼ De beslisboom die nu geldt in de bijlage bij deze nieuwsbrief te vinden is?

Kalender
Week van 7 november t/m 11 november 2022
Maandag
7 nov.
Dinsdag
8 nov.
Woensdag 9 nov.
Studiedag, alle
kinderen vrij
Donderdag 10 nov.
Vrijdag
11 nov.

Week van 14 november t/m 18 november 2022
Maandag
14 nov.
Dinsdag
15 nov.
Woensdag 16 nov.
Donderdag
Vrijdag

17 nov.
18 nov.

Kindregeling gemeente Wijchen
In Wijchen is er een mogelijkheid om gebruik te maken van de Kindregeling. Die is bedoeld om kinderen
zoveel mogelijk mee te laten doen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door muziek- of dansles te
volgen of door mee te doen met activiteiten van school. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak
lastig. Daarom is er de kindregeling.
Met deze regeling kun je een bijdrage krijgen voor:
•
•
•
•

Kosten voor school, zoals de ouderbijdrage of het geld voor een schoolreisje.
Sport of hobby.
Zwemles.
Computer, laptop of tablet.

Wil je meer informatie? Klik dan op deze link: Kindregeling | Gemeente Wijchen

Blok 2 van De Vreedzame School: We lossen conflicten zelf op
Na de herfstvakantie zijn we bij ons op school gestart met blok 2 van De Vreedzame School. Hiermee zijn de
kinderen bezig met:
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 (“je hebt de witte pet op”). Of je reageert
agressief, je bent boos en wordt driftig (“je hebt de rode pet op”). Of je
loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt (“je hebt de blauwe pet op”).
Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. De
kinderen leren in 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 zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
hoe om te gaan met kritiek.
dat de mediatoren uit de groepen 7/8 hen kunnen begeleiden bij het uitpraten van een conflict.

Lekker Anders Dag fans opgelet!
Op woensdag 9 november is het zover: Oranje-Bomen-Dag. Op deze speciale en
herfstige dag, dagen wij alle Lekker Anders Dag-fans uit om lekker anders naar school
te gaan.
Deze Lekker Anders Dag staat volledig in het teken van de herfst; de bladeren, de
bomen en alle mooie herfstkleuren. Speciaal voor deze dag, en speciaal voor al onze
Lekker Anders Dag-fans, hebben wij een inspiratieblad vol met leuke herfstige activiteiten voor de tocht
naar school. Jullie doen toch ook mee? Houd je mailbox goed in de gaten, want in de week voor OranjeBomen-Dag ontvangen jullie het leuke inspiratieblad op de mail.
Wij hebben er zin in, en hopelijk jullie ook! Natuurlijk zien we graag de leuke foto’s van deze dag
voorbijkomen! Mailen of Whatsappen kan naar info@lekkerandersdag.nl en 06-1853 8395.
Leuk, Lekker Anders naar school!
Nog geen lid van Lekker Anders Dag? Aanmelden kan altijd via de Lekker Anders Dag website:
www.lekkerandersdag.nl/meedoen/
Met vriendelijke groet, Het Lekker Anders Dag team

2

3

