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De Vreedzame School 
Gedurende het hele schooljaar worden er wekelijks lessen gegeven uit de methode De Vreedzame School. 
Als ouders kunt u daar thuis natuurlijk bij aansluiten. Daarom hierbij enige informatie over wat er de 
afgelopen periode behandeld is. 
 
Blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ is al weer een tijdje geleden afgerond.  

In dit blok leerden we omgaan met gevoelens van onszelf en van anderen. 
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van bijvoorbeeld de volgende 
vragen: 
(kletskaart groep 3) 
Welke gevoelens ken jij allemaal?  
Zullen we samen op een boze manier door de kamer lopen? 
Kun jij op een blije manier je jas aan de kapstok hangen? 
Ben je op school wel eens boos geweest? Waarom was je toen boos? 
Wat hebben jullie in de klas afgesproken over ‘afkoelen’? 
Heb je wel eens iemand geholpen die bang was? Wat deed je toen? 
Met wie werk je graag samen? 

 
Op dit moment staat het thema ‘We dragen allemaal een steentje bij’ 
centraal. 
In dit blok leren we hoe we elkaar kunnen helpen bij het oplossen van 
conflicten en hoe we behulpzaam en zorgzaam kunnen zijn voor elkaar. 
Daarbij gaan we ook in op mediatie en de rol van de mediatoren.  
U kunt uw kind bijvoorbeeld vragen hoe hij of zij een steentje bijdraagt op 
school en thuis. 
Wat mediation is en hoe je dit doet. 
 
Veel kletsplezier! 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Lotte van Wetten 

 

en wensen haar een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Van juf Annelies Dijkstra 
Beste ouders, 
Bij deze een update over mijn herstel. 
Want dat was erg schrikken begin april. Inmiddels ben ik aan het revalideren met fysiotherapie en therapie 
zwemmen. Dit gaat goed. De kracht in mijn benen komt goed terug. Ik moet wel goed doseren, dat is soms 
best lastig. 
Vorige week ben ik even op school geweest voor een kop koffie. 
Dank voor alle kaartjes en belangstelling! Dat heeft goed gedaan! 
Groet, Annelies 
 

 Eindtoets - aanvulling 
In de vorige nieuwsbrief werd geschreven dat de kinderen van groep 8 in het algemeen prima resultaten  
hebben behaald op hun eindtoets. De resultaten pasten in praktisch alle gevallen goed bij het niveau van 
het kind. 
Maar niet alleen ieder individueel kind, maar ook de school krijgt een score op de Eindtoets. Deze week is 
ook die schoolscore binnengekomen en ook daar zijn we zeer tevreden over. Deze kwam uit boven het 
landelijk gemiddelde en ver boven wat de onderwijsinspectie van onze school verwacht. 
Dat is een compliment waard voor de kinderen en voor de leerkrachten die hen de 
afgelopen jaren hebben lesgegeven. 
 

 Luizen update 
Er zijn neten / luizen aangetroffen in de groepen 3, 5 en 8. 
Maar er werd niets gevonden bij de controle van de groepen 4-a, 5 en 7-a. 
 

 Op de folderkast: 
Een flyer met informatie over de Avond4daagse van Roden. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


