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Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u het nieuws van deze week. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Eerlijkheid duurt het langst”. 
 

2. Het lustrumfeest 

In de vorige nieuwsbrief (en via de mail) heeft u kunnen lezen dat wij op 
dinsdagmiddag 17 mei, woensdag 18 mei en donderdag 19 mei a.s. het lustrumfeest 
zullen vieren. 

 Het programma voor dit feest is als volgt:  

- dinsdagmiddag 17 mei: Vossenjacht  

- woensdag 18 mei: Schoolreis leerjaar 1 - 8. 

- donderdag 19 mei: "Dansend de wereld rond" 

Tijdens de vossenjacht gaan onze leerlingen onder begeleiding van 
ouders/verzorgers (mogen ook opa's of oma’s zijn) op zoek naar de "vossen"; dit zijn 
de verklede leerkrachten. 

Op woensdag 18 mei a.s. vindt het schoolreisje voor leerjaar 1 - 8 plaats. De 
leerlingen (en hun begeleiders) zullen om ca. 15.00 uur weer terug zijn bij de school  

Donderdag 19 mei a.s. gaat de hele school "Dansend de wereld rond". 
's Morgens zijn er workshops voor de leerlingen. 
's Middags (vanaf 14.00 uur) treden alle groepen op en laten dan zien wat zij 's 
morgens geleerd hebben. Dit optreden vindt plaats op één van de pleinen van de 

school. 

 
Ouders/verzorgers (en andere belangstellenden) 
zijn hierbij van harte welkom! 
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Voor de goede orde meld ik u nog even dat alle leerlingen vrijdag 20 mei a.s. VRIJ 
zijn; de leerkrachten hebben dan een studiemorgen en 's middags een teamuitje. 

 

3. Disco voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 8 

Twee jaar kon het niet doorgaan, maar nu alle covid-regels zijn afgeschaft, gaat de 

OR weer de jaarlijkse disco voor onze leerlingen organiseren. 

Deze zal plaatsvinden op vrijdagmiddag/avond 24 juni a.s. 

Nadere berichten volgen t.z.t. 

 

4. Nieuws van het School Maatschappelijk Werk 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Volgens veel wetenschappers heeft klimaatverandering grote gevolgen voor de 

toekomst. De meeste landen van de wereld zien de ernst in van de 

klimaatverandering en nemen daarom maatregelen om de opwarming van de aarde 

zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt ook voor Nederland. Kinderen leven dan ook 

in een tijd waarin er veel gaat veranderen: het klimaat, de manier waarop Nederland 

is ingericht en draait, en de manier van leven. 

Hoe praat ik met mijn kinderen over klimaatverandering?  

Er zijn geen algemene richtlijnen voor wat je op welke leeftijd wel of niet bespreekt. 

Elk kind is anders, maar elk kind heeft gedachten en gevoelens over de dingen die 

om hem of haar heen gebeuren. Er zijn een aantal dingen waar je op kunt letten als 

je met je kind gaat praten over een onderwerp dat sterk speelt. 

- Praat eerlijk over de situatie: Voelt je kind zich angstig na het zien van 

beelden van overstromingen, bosbranden of smeltende ijskappen? Zeg dan 

niet: ‘Je hoeft niet bang te zijn’. Daarmee ga je voorbij aan de gevoelens van 

je kind. Laat juist weten dat het normaal is om je zo te voelen na het zien van 
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deze beelden op het Jeugdjournaal en dat het normaal is dat je je zorgen 

maakt over het klimaat, en je je angstig of juist boos voelt. 

Tip: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2276555-wat-te-doen-met-vervelend-

nieuws.html?ext=html  

- Blijf kalm: Blijf zelf ook kalm en houd het simpel. Geef eerlijk antwoord op de 

vragen die je kind stelt, op een manier die past bij de leeftijd en 

belevingswereld. Geef ook hoop: ‘Ja, het is een probleem, maar heel veel 

belangrijke mensen werken aan een oplossing’. 

- Stel open vragen: Wat weet jouw kind van klimaatverandering? Wat heeft hij 

of zij gehoord over de link met overstromingen, bosbranden, hittegolven? 

Luister niet alleen naar wat het kind zegt, kijk ook wat je ziet: Soms zegt het 

kind dat het zich geen zorgen maakt, maar zie je in de lichaamstaal iets 

anders gebeuren. Dit mag je benoemen.  

- Vertel hoe jij zelf met angstige gevoelens omgaat: zoek afleiding, maar geef 

ook handvatten hoe je als kind iets kunt bijdragen. Sommige kinderen willen 

graag iets kunnen doen, al is het maar om iets positiefs tegenover de zorgen 

te stellen.   

- Ontspan: Je zorgen maken is niet erg. Het is normaal en het kan ook 

verstandig zijn, maar dat houd je alleen vol als je je ook ontspant. Vraag dus 

ook naar de leuke dingen die je kind kan doen. Het is ook gezond om even 

een tijdje geen nieuws te zien.  

 

Klimaatverandering kan kinderen bezorgd of angstig maken. Sommige kinderen 

worden hierdoor tegendraads, anderen trekken zich juist terug of slapen slecht, weer 

anderen laten een mix van dit soort dingen zien. De tips die hierboven staan nemen 

de zorgen of de angst wellicht niet helemaal weg. Die gevoelens horen nu eenmaal 

voor veel kinderen bij dit onderwerp maar de tips maken het hopelijk wel 

gemakkelijker om ermee om te gaan. Loop je hier als ouder toch tegenaan, of heb je 

na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, schroom dan niet om contact met 

SMW te zoeken. 

Meer informatie over dit onderwerp: https://www.nji.nl/klimaatverandering  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Nikki Bouman (schoolmaatschappelijk werker) 

Werkdagen maandag, dinsdag en vrijdag 

n.bouman@schoolformaat.nl  

06 – 256 887 43 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2276555-wat-te-doen-met-vervelend-nieuws.html?ext=html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2276555-wat-te-doen-met-vervelend-nieuws.html?ext=html
https://www.nji.nl/klimaatverandering
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5. De agenda voor de periode tot de zomervakantie 2022. 
 

17 t/m 19 mei Lustrumviering 

18 mei Schoolreis leerjaar 1 – 8  

20 mei Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

26 – 29 mei Hemelvaartvakantie 

30 mei Start Cito-periode (tot 17 juni a.s.) 

4 t/m 6 juni Pinkstervakantie 

7 juni Kom in de klas 

10 juni Hofvijver ’s got talentshow/ meester- en juffendag 

13 – 16 juni Schoolkamp leerjaar 8 

24 juni Ontwikkelingsverslag 

24 juni Disco 

27 juni t/m 1 juli 10-minutengesprekken 

28 juni Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 juli Afscheid leerjaar 8 

8 juli Om 12.00 uur start zomervakantie (deze duurt t/m zondag 21 
augustus a.s.) 

19 augustus 15.00 – 16.00 uur: inloop. 

22 augustus *.45 uur: start schooljaar 2022 - 2023 

 

 

Tot zover het nieuws van deze week. 

. 

Met vriendelijke groet,   

   

Hans van Elburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


