
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 6. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: Veiligheid voor alles” 
 
 
2. Start schoolfruit 

Woensdag 7 september a.s. krijgen onze leerlingen weer drie per week gratis 

schoolfruit/groente. 

De uitdeeldagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

De schoolfruitperiode loopt tot en met 10 februari 2023. 

 

Deze week ontvangen de leerlingen het volgende fruit: 

- Woensdag : meloen 

- Donderdag : sinaasappel 

- Vrijdag : appel 

 

3. De Ouderraad zoekt uitbreiding. 

De Ouderraad (OR) van de school is dinsdag 30 augustus jl. weer voor de eerste 

keer in dit schooljaar bijeengeweest. 

Met elkaar zijn de werkzaamheden besproken die dit schooljaar plaats moeten 

vinden. Ook zijn de taken verdeeld. 

Momenteel maken 7 ouders/verzorgers deel uit van de OR. 

Dat is eigenlijk één persoon te weinig. 

Dit wetend, is duidelijk dat de OR nog één nieuw lid zoekt. 

Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via het volgende 

emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl 
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Eventuele informatie over de OR kunt u verkrijgen bij de leden van de OR of 

ondergetekende. 

 

4. Week tegen pesten 
 
Deze week is het “de week tegen pesten”. 
In onze groepen zal hier aandacht aan besteed worden. 
De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. 
Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin 
lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een 
positieve norm zet.  

 

Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en 
plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Juist aan het begin van het 
schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het 
bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal 
je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan 
gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling 
of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden? 

Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet 
meteen pesten noemen, maar wel een onveilig of vervelend gevoel geven. Dit wordt 
micro-agressie genoemd. “Op het moment zelf lijken microagressies misschien klein 
of onbeduidend, maar ze stapelen zich op en kunnen mensen het gevoel geven dat 
ze er niet bij horen. Het is alsof iemand je keer op keer hard en op dezelfde plek in je 
arm prikt. Eén prik doet misschien niet zo’n pijn. Maar na verloop van tijd raakt die 
plek gekneusd, en doet elke prik meer pijn dan de vorige.”1 Op deze manier kunnen 
grappen uitdraaien op pesten. 

In al onze voorbereidende gesprekken op dit thema merkten we hoe ingewikkeld en 
complex grapjes eigenlijk zijn. Want naast dat het subjectief is raakt het allerlei 
maatschappelijke kwesties, zoals pesten, vrijheid van meningsuiting, discriminatie en 
polarisatie. Het artikel ‘Wat er schuilgaat achter “zomaar een grapje” ‘2 beschrijft heel 
mooi hoe humor maatschappelijke gevoeligheden in de samenleving bloot kan 
leggen en hoe je in een diverse samenleving al snel in de verkeerde hoek zit 
wanneer je grap over minderheden gaat. 

https://www.weektegenpesten.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/WTP_thema-woordmerk-kleur-op-wit.png


“Het is dus heel belangrijk om kinderen en jongeren te leren wat de positieve, maar 
ook negatieve impact van grappen kan zijn. Het gaat over hoe gaan we met elkaar 
om en wat vinden we wel en niet acceptabel.” 
 

Grapje! Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, 
grenzen, weerbaarheid, maar ook over verschillende meningen en opvattingen: Is 
iets grappig of grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een simpel 
antwoord is er niet altijd, maar kinderen in een veilige setting laten oefenen geeft ze 
belangrijke vaardigheden mee voor hun toekomst. 

Wat vraagt dit van de leerkracht? 
 
School is een belangrijke oefenplaats voor kinderen. Het is de plek waar ze 
leeftijdsgenoten ontmoeten en kennismaken met verschillen in waarden, normen en 
omgangsvormen. Als leraar zorg je voor een veilig oefenklimaat waar fouten 
gemaakt mogen worden Onder andere door duidelijk te zijn over welk gedrag wel en 
niet geaccepteerd wordt. Je leert de leerlingen dat er grenzen zijn aan grappen en 
aan vrijheid van meningsuiting. Dat brengt per definitie spanning met zich mee. Want 
wat voor de één grappig is, is dat voor een ander niet. Oftewel wat voor de één veilig 
is, is voor de ander onveilig. 

In een sociaal veilige school kunnen deze gesprekken gevoerd worden en krijgen 
leerlingen bagage mee voor later. Met de eigen houding en handelen van de 
leerkracht geeft deze de leerlingen voorbeeld en is deze een rolmodel. Bijv. door 
zich niet te laten verleiden om mee te lachen met flauwe grappen. De leerkracht 
vraagt zelf daarom regelmatig af wat het effect is van zijn/haar houding en handelen 
op de leerlingen 

 

5. De schoolfotograaf 

Afgelopen week zijn de bestelflyers van de foto’s aan de leerlingen meegegeven. 
Op deze flyer staat hoe u de foto’s kunt bestellen. 

 
Op maandag 14 november om 14.00 uur kunnen leerlingen die afwezig waren 
tijdens het bezoek van de schoolfotograaf, alsnog op de foto gezet worden. 
T.z.t. zal ik u deze datum nog even in herinnering brengen: u kunt dan bepalen of u 
van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. 

 

6. Project / Boekenweek 

Maandag 3 oktober a.s. start de jaarlijkse projectperiode i.c.m. de boekenweek. 
Het thema van deze periode is “Ga-ga Groen”. 
De openavond van het project vindt plaats op dinsdagavond 18 oktober a.s. tussen 
18.00 en 19.15 uur. U kunt dan de resultaten van de projectperiode in alle groepen 
komen bekijken. 
Een uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort. U bent allen van harte welkom. 

 



7.  De agenda voor de komende periode 

 

26 t/m 30 sept. Week tegen pesten 

29 september Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

3 oktober Start project + boekenweek 

4 oktober 20.00 uur: OR-vergadering 

4 oktober 20.00 uur: MR-vergadering 

5 oktober Dag van de leraar 

10 oktober NSCCT-test leerjaar 6 en 8.  

11 oktober Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

18 oktober 18.00 – 19.15 uur: Openavond project/boekenweek 

21 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
30 oktober 

2 november Luiscontrole 

7 – 11 november Week van de Mediawijsheid 

8 november Nationaal Onderwijsontbijt 

14 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

16 november 8.45 – 10.00 uur: “Kom in de klas” 

17 november 20.00 uur MR-vergadering 

24 november Schoen-zetten 

25 november Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 8 

28 nov. – 2 dec. Leerjaar 1 – 7:(niet verplichte tienminuten-gesprekken; leerjaar 
8 wél verplicht! 

5 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

 

Met vriendelijke groet,        

 

Hans van Elburg 

 

 

Hieronder treft u een berichtje aan van onze School Maatschappelijk Werker, Nikki 

Bouwman. 

 

 

 

 



 

Nieuwsbrief schoolmaatschappelijk werk september 2022  Thema: Schoolstress 

 

Beste ouders, 

 

Heeft je kind er weleens last van dat hij of zij iets opeens niet meer durft? Dichtslaat 

voor een toets of niet uit zijn/haar woorden kan komen bij een goed voorbereide 

spreekbeurt? Dan kan je kind last hebben van schoolstress. 

 

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de kinderen op de basisschool tussen de 8 en 12 

jaar last heeft van schoolstress. Dit heeft te maken met de druk om te presteren, niet 

kunnen voldoen aan de eisen en steeds jonger en vaker toetsen moeten doen. 

 

Stress 

School kan dus stress geven. Bij leerlingen is dit een groeiend probleem. Het is 

slecht voor je gezondheid en je wordt er ook ongelukkig van. Niet iedereen reageert 

hetzelfde op stress. Toch zal je kind de rest van zijn leven nog in aanraking kunnen 

komen met triggers die stress kunnen veroorzaken. Hoe kan je als ouder hiermee 

omgaan en het effect van schoolstress verminderen? 

 

Informatieavond voor ouders 

Wil je meer over dit onderwerp te weten komen of tips en adviezen over hoe je 

ermee om kan gaan? Op 19 oktober 2022 om 20.00 uur wordt er een online 

informatieavond door Schoolformaat georganiseerd, deze informatieavond wordt 

georganiseerd in samenwerking met de Jeugdformaat academie. Om deel te kunnen 

nemen aan deze workshop dient u zich eerst aan te melden. Klik hier om u aan te 

melden.  

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 

 

https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/themabijeenkomst-help-mijn-kind-heeft-schoolstress


Met vriendelijke groet, 

 

Nikki Bouman (school maatschappelijk werker) 

n.bouman@schoolformaat.nl 

06 – 25688743 

 


