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nieuwsbrief 9
Week tegen pesten
De week tegen pesten is weer van start gegaan en het
zonneparlement wou dit niet niet zomaar laten voorbij gaan.
Zij hebben samen de laatste weken hard gewerkt aan de
voorbereiding van deze week.
Misschien hebben jullie thuis al wel het nieuws gehoord dat er vorige
week regelmatig een mysterieus briefje verscheen onder de deuren
van de
klassen. Op deze briefjes stond telkens een opdracht. Wanneer ze een opdracht tot een
goed einde brachten kregen ze een getal. Alle getallen vormden samen een code. Indien
ze de code juist hadden, kregen ze maandag een filmpje over de van de week tegen
pesten.
Het zonneparlement vertelde hier maandag nog wat meer over, want deze opdrachten
zijn er natuurlijk niet zomaar gekomen!
Zo moesten de klassen bijvoorbeeld een raadsel oplossen of samen zoeken naar een
manier om een blok ijs te laten smelten. Het waren allemaal opdrachten die te maken
hebben met samenwerken en samen nadenken om een probleem of een vraagstuk op te
lossen.
Het parlement wou, a.d.h.v. de verschillende opdrachten, op een speelse manier volgende
boodschap overbrengen: werk met elkaar en niet tegen elkaar, we hebben elkaar nodig
en samen staan we sterk!
Het filmpje dat ze maakten kunnen jullie bekijken op de blog van het Zonneparlement.
Ook de afspraak ‘Stip it en Stop it’ werd in de kijker gezet. Zo willen we kinderen de
boodschap geven dat pesten op onze school niet kan, niet toegelaten is en de kinderen
ook warm maken om pesterijen te melden en op te komen voor deze kinderen.

Verder zingen we deze week ook het liedje en dansen we de ketnetmove.

Als afronding van de week zal dit liedje gebracht worden aan het einde van het
carnavalfeest.
Dit liedje kan je vinden op : https://www.ketnet.be/kijken/stip-it/videoclip-stip-it

Speelplaatswerking
 Waarom veranderen we?
We merken dat veel conflicten ontstaan op de speelplaats door
 complexe en veel speelplaatsregels
 niet altijd even consequent handelen van de leerkrachten
 weinig materiaal op de speelplaats
 weinig uitdaging op de speelplaats (speelgoed en materialen)
 regels van spelletjes die aangepast zijn door de verschillende klassen
 …
 visie:
-

herstelgericht werken
doortrekken van het verbindend schoolklimaat
positieve taal + nadruk op goed gedrag (visualiseren)
verantwoordelijkheidszin aanleren
eenvoudig en duidelijk voor iedereen

 Afspraken:
Formuleren van de speelplaatsregels in plustaal
- We spelen samen.
- Ik speel volgens afgesproken regels.
- Ik ben beleefd.
- Ik gebruik het speelgoed waarvoor het bedoeld is.
- Ik ben zelf verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal.
- Boekentassen en koekendozen horen op afgesproken plaats te worden
gezet.
Algemene afspraken:
- Een kind dat naar een ander persoon iets gedaan heeft dat niet door de
beugel kan, zal gevraagd worden een gesprek aan te gaan en een Sorrybrief en/of -tekening te schrijven of te maken.
- Hiervan zullen de ouders op de hoogte gebracht worden via agenda of
heen- en weerschriftje.
- Bij een discussie over wat er eigenlijk gebeurd is, schrijven beide
kinderen een voorvalrapport zodat een gesprek nadien gemakkelijker kan
verlopen.
- Wanneer een kind het woord ‘Stop’ uitspreekt moet er ook onmiddellijk
gestopt worden.
 Werking:
Het speelgoed zit in een uitleenkast. Wie iets uitleent, brengt het ook in goede
staat terug. Het aanbod zal regelmatig wisselen.

De kinderen zullen ook aangeleerd krijgen hoe ze met het speelgoed op een
goede manier spelen.
Een spel met afgesproken regels: Elke maand zal de turnleerkracht de kinderen
(van de lagere school) een spel aanleren. Voor dit spel worden regels
afgesproken die dezelfde zijn voor de verschillende klassen. De turnleerkracht
bezorgt deze regels aan alle leerkrachten en hangt deze ook voor de venster van
de lagere school.
Het beurtrolsysteem van de kaplawerking blijft gewoon.
 Wat indien deze regels niet worden nageleefd?
Indien de regels niet worden nageleefd zijn er 2 mogelijkheden.
- De regels die te maken hebben met het gedrag: 10 minuten time-out
(zichtbaar gemaakt met een zandloper). Dit kan ook nog tijdens een
volgende speeltijd verder lopen.
- De regels die te maken hebben met het speelgoed: 1 week geen speelgoed.
Indien andere kinderen iets doen met het speelgoed dat een kind heeft
uitgeleend, dan moet hij dit dadelijk melden bij de leerkracht die op de
speelplaats staat (verantwoordelijkheid leren dragen).

 De stille hoek
De afspraken voor de stille hoek zijn:
- Hier is het stil.
- Op de zitzakken zit je.
- We laten mekaar met rust.
- (enkel tijdens de eerste, laatste en middagspeeltijd)
De stille hoek zal in 2 delen verdeeld worden.
- Achteraan (geel lint) is de leeshoek met de zitzakken en de leesboekjes.
- Vooraan (blauw lint) is de speelhoek met teken- en kleurgerief, puzzels, maar
ook met een wisselend aanbod (bv. Plasticine, blokjes,…). Dit aanbod kunnen de
kinderen ook op het bord van de speelgoedkast zien.
De kinderen hebben hiervoor een kaartje nodig dat ze bij de leerkracht halen die
bij de speelgoedkast staat.
Er mogen maximum 8 kinderen in de leeshoek en 8 kinderen in de speelhoek.
In deze hoek zijn er ook hoofdtelefoons voor de kinderen die het te druk vinden
op de speelplaats.
 Opstart:
Deze speelplaatswerking zal opgestart worden na de krokusvakantie.
Om dit vlot te laten verlopen willen we vragen aan de ouders om de kinderen aan
de schoolpoort af te zetten.
 Nog een stapje verder:
Vanuit de verbindende werking willen we kinderen ook meer verantwoordelijkheid
geven door na een belsignaal op de speelplaats niet meer in de rij te gaan staan,

maar rustig het schoolgebouw binnen te gaan. De leerkrachten houden hierop
toezicht dat dit rustig verloopt en de kinderen de regels en afspraken nakomen.
We deden dit reeds bij het naar buiten gaan, maar we willen het nu doortrekken
bij het naar binnen gaan.
Enkel ’s avonds wordt er gevraagd om met de ganse klas, in rij, naar beneden te
gaan zodat de leerkracht het overzicht houdt over hoe de kinderen naar huis
gaan.
Deze werking zal op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd worden.
Tijdens de zomervakantie willen we nog een aantal extra dingen ontwikkelen
waarvoor wij jullie hulp zeker en vast kunnen gebruiken.
 Wij zoeken….
Wij willen zelf nog extra speelmogelijkheden creëren. Daarom zoeken wij:
- stukken PVC buis
- restjes van kippengaas
- bezemstelen
- grote pluggen
- kleine plastic ballen voor een ballenbad
- repen stof
- panlatten
- poppenkastpoppen
- autootjes
- tennisballen
- verkleedkleren
- knikkers
- flexibele tuinslag, plastieken darmen
- ook stammen van bomen zijn welkom
- oude kookpotten
- grote kartonnen dozen (koelkast, …)
- oude lakens
Indien u nog iets heeft waarvan u denkt ik wil het kwijt en misschien kan de school hier
iets mee doen, neem dan gerust contact op met de directie.

Koffiestop
Op vrijdag 6 maart 2020 nodigen wij jullie graag uit om op onze school te genieten van
een tasje koffie op onze koffiestop!
Van 8 uur tot 9 uur, en van 15 uur tot 16 uur verwennen wij
jullie graag met een lekker kopje koffie, of een tasje thee
voor de niet-koffie-drinkers.
Uw vrije gift verzamelen wij graag voor ons goed doel.
Ten voordele van Broederlijk Delen organiseren jaarlijks
meer dan 500 scholen een koffiestop.
En dit jaar springen wij ook graag mee op de kar.
Broederlijk Delen wil de wereld veranderen. Naar een wereld
waarin iedereen genoeg te eten heeft, waarin iedereen een
stem heeft waar naar geluisterd wordt en waar iedereen zich
veilig voelt.
Samen zetten we deze stappen, maar dat kost geld.
Daarom nu al een dikke dank je wel voor jullie aanwezigheid en steun aan
onze koffiestop-actie.
We zien jullie graag bij een warme kop!
Tot dan!
Groep 9

Nationale pyjamadag
Bednet, MNM en Ketnet vieren op vrijdag 13 maart de vijfde editie
van de Nationale Pyjamadag. Ook dit jaar nemen wij weer deel en de
boodschap is eenvoudig: Kom in pyjama naar school en steek met je
groepsfoto alle langdurig en chronisch zieke kinderen een hart onder
de riem.
Ook belangrijk: met je deelname aan Pyjamadag maak je Bednet nog beter
bekend, zodat wij nog meer zieke kinderen en jongeren kunnen verbinden met
hun klas.

Rare disease day
Op 29 februari is het wereldwijd zeldzame ziektendag
(of Rare Disease Day).
Een enorm bloementapijt in hartje Brussel (koninklijke
Sint-Hubertusgalerijen), met duizenden origami
edelweiss, prachtig symbool van zeldzaamheid! Dat is de
uitdaging die de organisatie wil aangaan om zoveel mogelijk mensen te
sensibiliseren voor zeldzame ziekten op Rare Disease Day 2020!
Als school hebben we dit initiatief onze steun verleend en de kinderen
van de lagere school hebben bijna 600 edelweisjes gevouwen, het
symbool van zeldzaamheid.

Fietsenstalling
Ouders vroegen ons om het poortje van de fietsenstalling aan de kant van het baantje ’s
morgens terug open te zetten. Uit veiligheidsoverwegingen hadden we dit gesloten
omdat soms kleuters deze weg naar buiten ook hadden gevonden. We hebben dit
organisatorisch en verzekeringsgewijs even bekeken en hebben volgende beslissing
genomen:
Om de veiligheid van onze kinderen te garanderen sluiten we het binnenpoortje naar het
grasveld af. Zo kan het poortje langs het baantje terug open zodat fietsen ’s morgens
dadelijk in de stalling kunnen worden gezet. Dit wil wel zeggen dat de kinderen dan naar
de speelplaats moeten stappen via het baantje, al dan niet onder begeleiding van de
ouders.
Nadat de schoolbel gegaan is, zal het poortje gesloten worden.
De regeling ’s avonds blijft zoals ze is.

Varia


Openklasdag en inschrijvingen voor het schooljaar 2020 - 2021
10 maart 2020 om 19.30 uur
* onthaal en info door de klasleerkracht, de directie en de zorgcoördinator.
* inschrijvingen



Niet vergeten
Inschrijving restaurantdag: zaterdag 14 maart 2020 tussen 17 uur en 20 uur en
zondag 15 maart 2020 tussen 11 uur en 14 uur
Inschrijven kan via het formulier of via de website
http://devriendenkringwaanrode.be/



Bedankt voor het massaal kopen van de koekenpakketten ten voordele van de
zeeklas!



Wij kijken al stilaan naar het volgende schooljaar:
o

Eerste communie en vormsel 2021.
Dit wordt ingericht door de parochie.
contactpersoon: claes.agnes@gmail.com

o

Verlofdagen 2020-2021
12 oktober 2020
25 januari 2021
De pedagogische studiedagen zullen u ook binnenkort meegedeeld worden.



Vergeet niet:
o onze trooperpagina
www.trooper.be/dezonnebloemwaanrode
o we blijven lege inktpatronen en batterijen verzamelen (ook hier kunnen
wij materiaal voor de speelplaats mee kopen)



kalender
zie bijlage

Wij wensen iedereen een fijne krokusvakantie!
Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

