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Agenda
11-04-2022
13-04-2022
15-04-2022
18-04-2022
25-04-2022 13-05-2022

Week van de oudergesprekken (op uitnodiging)
Paasviering
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie

Ouders in school
Het is fijn geweest om jullie na de vakantie weer welkom te heten in de school. De week voor de
meivakantie is de eerstvolgende week waarin ouders weer binnen mogen komen.
De afgelopen periode zonder ouders in school, heeft ons geleerd dat er meer rust is in school, er
effectiever en optimaal gebruik gemaakt wordt van de beschikbare leertijd en dat kinderen er veel
zelfstandiger van zijn geworden. We gaan aan het einde van het schooljaar evalueren of we deze
regeling in stand houden. Uiteraard wordt daar de MR in meegenomen.

Oorlog
Middels de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen hoe wij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne
behandelen op school. Wij ontkomen er niet aan dat we het onderwerp moeten bespreken. Waar
ouders ervoor kiezen om er wel of niet over te vertellen, zullen de kinderen in de klas, en op andere
plekken tijdens school, er wel meer informatie over verkrijgen. Om voor een veilige omgeving te
zorgen waar kinderen tot leren komen, zullen we dit soort onderwerpen moeten kunnen bespreken.
Wat en hoe we doen is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. We benaderen dit als volgt:
Kinderen van 0-4 jaar
Kinderen van 4-6 jaar

Kinderen van 6-10 jaar

Ze hebben geen idee wat er gebeurt. Deze kinderen moeten
afgeschermd worden.
Ze krijgen soms wat mee en projecteren dit op zichzelf. Ze denken dat
alles wat ze zien ook bij hen kan gebeuren. We schermen deze
kinderen zoveel mogelijk af, we stellen gerust en vragen
beantwoorden we simpel en feitelijk.
Deze kinderen krijgen beetje bij beetje steeds meer informatie. We
kunnen deze kinderen niet meer afschermen. Afhankelijk van de
behoeften/leeftijd bieden we informatie aan en/of beantwoorden we
vragen simpel en feitelijk.
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Kinderen van 10-12 jaar

Kinderen van 12-16 jaar

Kinderen van deze leeftijd kunnen de achtergronden al beter
begrijpen en gaan zelf op zoek naar verklaringen door een behoefte
aan informatie i.c.m. nieuwsgierigheid.
Pubers (en beginnende pubers) kunnen heftig reageren en bang
worden. Het is belangrijk dat zij de veiligheid voelen om erover te
praten en de juiste (neutrale) informatie krijgen.

Kanjer
We gebruiken onze Kanjermethode, voor sociaal emotionele ontwikkeling, om het gesprek op school
aan te gaan.
Angsten van kinderen moeten altijd serieus genomen worden. Binnen Kanjertraining geldt het
adagium: Verboden te piekeren in je uppie. Een onderwijsleergesprek is bij uitstek een goede
gelegenheid om het gesprek met elkaar aan te gaan.
Wat gaan we doen?
We gaan in de groepen 6 t/m 8 actief het gesprek aan. We stemmen onze Kanjerlessen hier op af.
In de groep 3 t/m 5 is dat vooral naar behoeften van de kinderen. Zoals al eerder aangegeven is
afschermen niet meer mogelijk en zullen er vragen ontstaan.
In groep 1/2 beschermen we de kinderen door er zo min mogelijk van te laten zien. Vragen
beantwoorden we zo simpel en feitelijk mogelijk.
Tips voor ouders
Mocht u ervaren dat u het lastig vindt om het gesprek met uw kind goed te voeren, dan kunt u
onderstaande artikelen doornemen voor tips:
Artikel: “ Hoe praat je met je kind over de oorlog?”
Artikel: “Hoe praat je met kinderen over een oorlog?”

Goed doel
De Cirkel staat voor elkaar helpen en voor elkaar zorgen. We kunnen daarom niet achterblijven in deze
tijden. Deze oorlog kent alleen maar verliezers en nog meer slachtoffers. Op de Cirkel hebben we
gezinnen uit alle landen en zonder iemand iets aan te rekenen of af te rekenen, willen wij iets
betekenen voor de slachtoffers. Komende week gaan wij brainstormen over welk initiatief/goed doel
wij willen steunen en wat voor actie wij daarvoor bedenken.

Paasviering
De voorbereiding van de Paasviering is in volle gang. In de volgende nieuwsbrief zal er specifieke
informatie gedeeld woorden over wat wij gaan doen en wat er van u verwacht wordt.

Schooltuinen
De groepen 5 hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met de schooltuinen en gaan vanaf april
hun eigen tuintje beheren. In groep 6 zullen zij gaan oogsten.
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