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Paasviering
Dinsdagavond 12 april (18.30 – 19.15 uur) vieren we met elkaar het
Paasfeest in een kerkdienst met alle kinderen. Pasen heeft alles te maken
met ons jaarthema ‘Blijdschap’. Jezus is opgestaan uit de dood en zo mogen
wij ook geloven dat we bij God mogen zijn als we sterven. Het leven is
sterker dan de dood! Deze woorden komen dieper bij ons binnen nu we
zoveel lezen over verdriet er oorlog in de krant. De discipelen waren ook bij
elkaar voelden zich verdrietig omdat Jezus was gestorven aan het kruis. Als
Jezus zichzelf plotseling laat zien kunnen de discipelen hun ogen van
blijdschap niet geloven. Jezus eet een gebakken vis en een honingraat. ‘Toen
opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.’
Alle kinderen gaan aan de slag met een uitnodiging en deze ontvangt u de
komende periode. Houdt u dinsdagavond 12 april vrij in uw agenda? We
komen bij elkaar in kerkgebouw De Hoeksteen. U bent hierbij van harte
uitgenodigd. We kunnen per kind 1 ouder/verzorger uitnodigen omdat we
anders niet op een verantwoordelijke wijze in de kerk passen. Er zitten 110
kinderen op school en we hebben plek voor 220 mensen.

Agenda april 2022

Bijbeltekst van de maand

En zij gingen haastig van
het graf weg, met vrees en
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Datum

Activiteit

Maandag 4 april
Woensdag 6 april
Donderdag 7 april
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Vrijdag 15 april

Start De Vreedzame School Blok 6
CJG op school • Alle kinderen om 11.45 VRIJ
Open week • Zie tekst in deze nieuwsbrief
Open week • Zie tekst in deze nieuwsbrief
Paasviering in de kerk
VRIJ = Paasvakantie

Maandag 18 april

VRIJ = Paasvakantie

Wo 20 en do 21 april

Eindtoets IEP groep 8

Vrijdag 22 april

Gebedsgroep + Koningsspelen

Meivakantie

Woensdag 27 april tot vrijdag 6 mei

De Vreedzame School Blok 6 • ‘We zijn allemaal anders’
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We
willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in
gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan
acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De
kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de
samenleving.
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat
om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en
een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.
Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in
plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die
je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen
families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende
levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de
hele klas. Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten
en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van
overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele
vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de
bedoelingen van dit blok. Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen. Met de lessen,
onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij
ons op school prettig heeft omdat “anders zijn mag”.
Tips voor thuis:
• Uw kind kan thuiskomen met opdrachten over uw gezin en familie. Wij vragen u hierover in gesprek te
gaan met uw kind. Het gaat om overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als
uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.
• Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier
hierover in het eigen gezin gesproken wordt.

Digitaal leren • 7 herkenbare vragen over media en opvoeden beantwoord
In veel jonge gezinnen wordt volop gebruikgemaakt van media. Veel ouders worstelen met de mediaopvoeding
van hun jonge kind. Bekijk daarom deze tips en betrouwbare adviezen,
aan de hand van zeven herkenbare opvoedvragen over bijvoorbeeld
schermtijd en veiligheid.
1. Hoe ga ik om met het mediagebruik van mijn kind?
2. Hoelang mag mijn kind achter een beeldscherm zitten?
3. Hoe houd ik grip op het beeldschermgebruik van mijn kind?
4. Kan ik mijn kind alleen met een tablet laten spelen? Of is samen beter?
5. Hoe zorg ik dat mijn kind veilig is op internet?
6. Hoe zorg ik dat mijn kind geen programma’s of filmpjes ziet waar het te jong voor is?
7. Hoe weet ik welke boekjes, films en spelletjes geschikt zijn voor mijn kind?
Download hier de antwoorden op bovenstaande 7 vragen.
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Open week
De Open Week wordt ieder schooljaar georganiseerd in het voor- en najaar. Op deze wijze betrekken we ouders
bij ons prachtige werk in de klas. Waar de ouders 15 minuten welkom zijn tijdens de Open Inloop, daar zijn ze
tijdens de Open Week welkom voor een uur tijdens een bepaalde les.
De Open Week wordt georganiseerd op donderdag 7 april en maandag 11 april. De komende dagen ontvangt u
van onze collega’s een uitnodiging om u in te schrijven voor een les. Uiteraard wordt uw komst enorm
gewaardeerd door uw kinderen. Van harte welkom!
Eindtoets groep 8
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april wordt de Eindtoets in groep 8 afgenomen. Net als
vorig jaar gebruiken we ook dit jaar de IEP-toets. IEP schrijft op hun website: “Wij geloven
dat leren helpt om te worden wie je bent.” Goede toetsen laten zien waar je nu staat en
wat je voor je eigen ambities en wensen nodig hebt. Ze zijn een springplank voor verdere
groei. En daarnaast mogen toetsen vooral ook leuk zijn om te maken.
Koningsdag • Avond-4-daagse • Korfbal • Schoolreizen • Ouder- & kindactiviteit
Gelukkig gaan de fijne activiteiten de komende weken weer van start na enkele jaren corona. Het zorgt voor
(ver)binding tussen de ouders en kinderen. U wordt voor de verschillende onderdelen uitgenodigd via de
mail/parro.
Aanmelding na 2 jaar
Heeft u thuis een kind dat ook naar de Engelenburgschool/De Bron
komt en ouder is dan 2 jaar? Geef hem/haar dan zo snel mogelijk op!
Het is fijn voor ons als we een inschatting kunnen maken hoeveel
kinderen we kunnen verwachten. Kent u iemand in uw omgeving die ouder is dan 2 jaar, geef deze informatie
dan door aan zijn/haar ouders. Bedankt! Mond op mondreclame is de beste manier om nieuwe leerlingen te
kunnen verwelkomen.
Koffie & Inspiratie
Op 17 maart vond er weer een koffie & Inspiratiemoment plaats. Het
onderwerp was VVE: Voor en vroegschoolse Educatie. Samen met acht
leergierige ouders hebben we nagedacht over hoe we de interactie met onze
kinderen kunnen vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door samen te spelen, samen
over dingen te praten en voor te lezen. We ontdekten dat kinderen veel meer
taal gebruiken als wij open vragen stellen.
Sommige ouders vertelden dat hun kind zinnen maakt met Nederlandse en moedertaal woorden. Dit kan
bij de tweede taalontwikkeling horen en is geen reden tot zorg. Het gaat vanzelf over als je zelf in je
moedertaal blijft praten, want dat is de taal van je hart. Op school leert je kind dan de Nederlandse
vertaling en leert het ook weer nieuwe woorden. We kijken terug op een mooie, leerzame ontmoeting.
Foto’s mag ik met toestemming plaatsen.
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