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Belangrijke data
• 6 november nationaal schoolontbijt
• 18 november studiedag, alle kinderen vrij. Online ouderbijeenkomst.
• 20 november eerste rapport
• 23 november t/m 3 december rapportgesprekken

Gisteren hadden we de sponsorloop. Het was een
groot succes! Iedereen bedankt voor het harde
rennen en uiteraard het invullen van de sponsorloop
formulieren. Later hopen we u te berichten over het
opgehaalde bedrag, wat een bijdrage zal leveren
aan de inrichting van het nieuwe schoolplein.

Nieuwbouw
Er wordt enorme vooruitgang geboekt in het nieuwe schoolgebouw. Een van de
zogenaamde roldeuren is inmiddels ook geplaatst. Langzaamaan ziet u aan de buitenkant
ook het metselwerk zichtbaar worden. Eind dit schooljaar wordt het dak dichtgemaakt en
zullen de meeste werkzaamheden zich naar binnen verplaatsen.

‘Kiss and Ride’
We krijgen erg veel klachten uit de buurt over verkeersoverlast bij het brengen en halen van
de kinderen. Inmiddels ligt er een officiële klacht bij de gemeente.
Wilt u uw kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets ophalen?
Bent u genoodzaakt om toch met de auto te komen verzoeken wij u de auto te parkeren op
de Thorbeckelaan of op de parkeerplaats bij de oliebollenkraam.
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Parnassys: Parro en het ouderportaal.
Op de Jules Verne volgen wij de leerlingen met het systeem Parnassys. Wij communiceren
met ouders via Parro en het ouderportaal. Voor de herfstvakantie is het ouderportaal weer
opengesteld. Hierin kunt u zien hoe uw kind gescoord heeft op de CITO toetsen. Deze
toetsen zijn afgenomen in groep 4 t/m 8. Daarnaast is er een nieuw onderdeel geopend; de
notities van gesprekken met ouders. Hierin kunt u direct de gemaakte verslagen zien van
gesprekken die door ons met u gevoerd zijn over uw kind(eren).
Van veel ouders hebben we vragen gehad over Parro en het ouderportaal. In de link
hieronder kunt u wellicht een antwoord op uw vragen vinden. Komt u er niet uit, dan kunt u
contact opnemen met school om met u mee te kijken of te denken. Samen komen we er
meestal wel uit.
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360014666579-Nieuwe-manier-van-inloggen-voorouders

Corona
De gedeeltelijke lockdown heeft ook effect op onze schoolorganisatie. We zijn verplicht de
volgende maatregelen te nemen:
• Er mogen geen extra volwassenen meer in de school komen. Dat betekent:
➢ U kunt niet de school binnen. Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht, dan kan dat
via de mail.
➢ Bij het wegbrengen van uw kinderen vragen we u achter de oranje cirkel te blijven,
zo kunnen we de 1,5 meter garanderen.
➢ De rapportgesprekken in november zullen online via beeldbellen zullen vinden.

•

De leerkrachten moeten na schooltijd thuis verder werken. Er is dus niemand meer
op school vanaf 14:30 uur, we zijn dan niet meer telefonisch bereikbaar. Wilt u de
leerkracht spreken, mail dan de leerkracht. Hij/zij zal u vervolgens terugbellen.
Hoogstwaarschijnlijk met een anoniem nummer.

Het is jammer dat dit zo moet. Maar we zijn heel blij dat we nog wel open kunnen blijven
voor de kinderen!

18 november organiseren we in de ochtend een online bijeenkomst voor ouders. U krijgt dan
een kort filmpje te zien met een sfeerimpressie van de dag. Daarna krijgt u aanvullende
informatie van de leerkracht en kunt u eventuele vragen stellen.
Zet u het alvast in uw agenda?

Mediatoren
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We zijn een aantal weken geleden weer van start gegaan met de mediatorentraining bij de
Avonturiers. Er werd eerst gesolliciteerd, daarna anoniem gestemd en daaruit zijn
gemotiveerde kandidaten gekozen. We hebben nu 3 bijeenkomsten gehad samen met de
mediatoren van de Alpinisten. We hebben veel geleerd samen, hoe los je via de juiste
stappen een conflict op, maar we hebben ook aan de persoonlijke leerdoelen van de
kinderen gewerkt. Door middel van rollenspellen hebben de kinderen deze taak als mediator
zich eigen gemaakt. We zijn erg trots op het proces en we hebben zin om volgende week
dan ook in het echt te starten tijdens de pauzes. De mediatoren zullen dan rondlopen op het
plein en helpen bij een conflict (natuurlijk lopen de leerkrachten ook op het plein en kunnen
zij helpen waar nodig).
Aanstaande maandag is de diploma-uitreiking, helaas zonder ouders, maar wel met genoeg
toeschouwers zodat de kinderen in het zonnetje worden gezet.

Nieuws uit de groepen
De Dromenvangers & Wonderstralen
De wonderstralen en de dromenvangers
zijn op schoolreisje geweest naar het
Vogelnest.
We hebben daar een heerlijke dag beleefd.
De herfst gezien, geroken en geproefd😊.
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De Avonturiers
Deze week hadden we in de middag tijd om
lekker te knutselen en te tekenen. De klas
wordt steeds gezelliger!
Volgende week starten we met een nieuw
project over religie. De kinderen gaan een
muurkrant maken over één van de vijf
wereldreligies.

De Alpinisten
We hebben tijdens de mediatoren training
veel geoefend met met nep ruzies.
Twee speelden het conflict en twee
anderen speelden de mediator. Zo konden
we
oefenen met wat je moet doen tijdens het
conflict als ze het bijvoorbeeld
niet willen oplossen. Als we nep conflicten
of echte conflicten oplossen gebruiken we
het stappenplan waarin staat wat we
moeten doen. Het belangrijkste is is dat we
ze helpen het op te lossen niet dat we alles
voorzeggen zoals de oplossing geven.
Anders leren ze er niks van.
Groetjes Anouk
Tijdens de meditatie training hadden we
een heel leuke spel genaamd de Emotiebus
gedaan. Het is eigenlijk meer een training
voor kinderen om emoties te herkennen bij
anderen. We maakten door stoelen in een
rij te zetten een bus. Een voor een gingen
de kinderen op een plaats zitten met een
bepaalde emotie. De anderen kinderen
moesten die emotie na doen. Dit deden we
totdat iedereen in de bus zat. De
leerkrachten deden ook mee. Het was een
leerzaam en leuk spel.

Deze week dinsdag was de laatste
mediator training. We deden de
eindopdracht. De kinderen van groep 8
moesten een nep ruzie nadoen. En groep 7
moest het conflict met het stappenplan
oplossen. Iedereen heeft het gehaald en
volgende week maandag is de diploma
uitreiking om 9:00 uur
´s ochtends.
Groetjes Amy
Ik ben Merel.
Dit jaar was er natuurlijk weer mediator
training.
Ik mocht bij de eindopdracht samen met
Jarre een ruzie spelen. Jarre was Roy en Ik
was Jeffrey, ik maakte de teams met het
voetbal, maar toen kwam Roy en die wilde
in mijn team, omdat daar Karim in zat, zijn
beste vriend.
Dat wilde ik niet, want ik vond hem niet zo
goed.
Ik zei dat hij een ander team moest zoeken
en toen ging hij naar de juf, en ik noemde
hem een watje.
De mediators moesten het toen oplossen
en de rest gaf tips en tops.

Groetjes,Merel Bax en Jarre Sporken
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Hoe de mediatoren conflicten oplossen.
Eerst zeggen de mediatoren: Wij
zijn…….en…….De mediatoren vragen of
de kinderen hulp willen met het oplossen.
Zeggen de kinderen ja dan gaan de
mediatoren een rustige plek zoeken.
Zeggen de kinderen Nee dan laten de
mediatoren de kinderen afkoelen.
Nadat de mediatoren een rustige plek
hebben gevonden zeggen ze het volgende:
we hebben 3 regels: We gaan niet door
elkaar heen praten, we doen echt ons best
om het op te lossen en we gaan niet
schelden. Zijn jullie het daar mee eens?
Oke wat is volgens jou het verhaal? Dus als
ik het goed begrijp is het…………….. En
volgens jou? Oh dus als ik het goed begrijp
zit het zo……………………. En hoe voel je
daar bij? en hoe voel jij je daar bij?
Weten jullie zelf een oplossing? Nou nu
kunnen jullie naar jullie klas. Als ze geen
oplossing hebben kun je ze helpen een
oplossing te bedenken.
Vriendelijke groet Maya

