
De Vreedzame School – Blok 1: ‘We horen bij elkaar’ 

Alle groepen van de school zijn gestart met de lessen uit Blok 1. De eerste 

weken zijn heel belangrijk om de sfeer direct goed neer te zetten en te werken 

aan groepsvorming. Daarom hebben de kinderen de eerste drie weken bijna 

iedere dag een Vreedzame-Schoolles. Bij de andere blokken hebben de 

kinderen iedere week één les.                                                                

 

In blok 1 staat het samen werken aan een 

positief werkklimaat centraal. Naast de 

algemeen geldende schoolregels maken 

leerkracht en kinderen  samen afspraken over 

hoe je met elkaar omgaat en over de 

inrichting en het ordelijk houden van de klas. 

Om van een school of klas een groep te 

maken, is het nodig dat elk kind het gevoel 

heeft dat hij/zij erbij hoort. Ze leren over 

opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker 

als je een aardige, positieve opmerking over 

iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand 

helpen”.  

 

Opstekers doen iets met je; je wordt er (bijvoorbeeld) blij van. Het 

tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, 

negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er (bijvoorbeeld) een 

vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet 

kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening 

van anderen.  

 

Het schooljaar bestaat uit 6 blokken van De Vreedzame School. Bij de start 

van ieder blok informeren wij u via de nieuwsbrief over de inhoud van de 

lessen.  

 
Kalender 

Afgelopen dinsdag kregen alle kinderen de 

papieren versie van de kalender mee naar huis. 

Een digitale versie vindt u als bijlage bij deze 

nieuwsbrief. De kalender is te allen tijde te 

downloaden van onze homepage. Graag wijzen 

we ook nog eens op de kalenderfunctie in de 

Social Schools App. 
 
Nieuwbouw 

We kijken met veel plezier terug op het schoolbrede bezoek aan de 

bouwplaats in de week voor de zomervakantie. Samen met de aannemer, 

wethouder en alle gebruikers plaatsten wij een tijdcapsule die gevuld is door 

de leerlingen van onze school. De nieuwbouw vordert gestaag. Vorige week 

werden de vloeren volgens planning geplaats. Als u nu een kijkje gaat nemen, 

krijgt u al een goed beeld van de omvang en vorm van het gebouw.  
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  

Agenda 
- do. 12 september ....... Informatieavond alle groepen 

- wo. 18 september ....... Startgesprekken alle groepen 

- do. 19 september ....... Startgesprekken alle groepen 

- vr. 20 september ........ Natuurles (alle groepen) 

- ma. 23 september ...... MR-vergadering 

- ma. 23 september ...... Start blok 2 De Vreedzame School 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/30451/plaatsing-tijdcapsule-onder-ikc-de-regenboog
http://www.regenboog-debilt.nl/


 

       
 

       
 
Informatieavond 

Op donderdag 12 september is er een informatieavond voor alle ouders. Op deze avond krijgt u van de 

leerkracht van uw zoon/dochter belangrijke informatie over het komende schooljaar. Hoe ziet een dag 

eruit? Wat gaan de kinderen leren? Hoe zit het met huiswerk? Hoe gaan de gymlessen? Hoe zit het ook 

alweer met de groepsplannen en niveaugroepen? Hebben de kinderen een agenda nodig? Etc. Natuurlijk 

kunt u ook vragen stellen. De informatieavond is een mooie gelegenheid om de nieuwe leerkracht(en) en 

andere ouders te ontmoeten. Het programma is als volgt: 

 

19.30 uur Start ronde 1: Groepen 1-2, 3 

20.15 uur Koffie/thee in de hal van Het Lichtruim 

20.45 uur Start ronde 2: Groepen 4, 5, 6, 7, 8 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.  
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 


