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 Plein …… we zijn goed bezig ! 
Eerste fase 
Vorige week hebben ouders en kinderen goed meegeholpen op het plein. Resultaat: ons 'voetvalveldje' is 
zo goed als af. 
Planning 
Het is voor onze uitvoerder Erik wel eens lastig om van tevoren te plannen wanneer hij wat gaat doen. 
Daardoor weten we vaak pas op korte termijn wanneer en wat voor soort hulp van ouders hij kan 
gebruiken. De afgelopen weken hebben we de appgroepen van de klassen gebruikt als bekend was dat er 
ouderhulp gewenst was. Dat werkte eigenlijk best snel en goed. Houd die appgroep dus in de gaten. 
Groen 
Het eerste groen is geplant en de eerste bloemenzaadjes worden straks uitgestrooid. En natuurlijk laten we 
de kinderen daarbij helpen. 
Zie de foto's onderaan deze nieuwsbrief. 
 

 Afsluiting invoering De Vreedzame School 
Ruim twee jaar geleden heeft het team van Het Valkhof gekozen  voor De Vreedzame School. 
De gedachte daarachter was, dat je beter kunt voorkomen dan genezen. 
 
Op elke school gebeuren iedere dag grotere of kleinere dingen tussen kinderen die je als opvoeder niet 
wilt. Dat varieert van "zij heeft mijn bal afgepakt", via "ik mag niet meedoen", tot echt pestgedrag. 
Als opvoeder, u thuis en wij op school, reageer je natuurlijk op dit soort gedrag. Maar dat is dan altijd 
achteraf.  De vervelende gebeurtenis is dan al geweest. 
Wat wij zochten was een programma waarin we de kinderen leren hoe je ongewenst gedrag zo veel 
mogelijk zou kunnen voorkómen en als het dan toch gebeurt, hoe je het dan goed zou kunnen oplossen. 
 
Er zijn in Nederland tientallen van dit soort programma's voor scholen te krijgen, maar die zijn niet allemaal 
van goede kwaliteit. Daarom heeft Het Nederlands Jeugdinstituut op verzoek van de Minister van 
Onderwijs al die methodes onderzocht en beoordeeld. 
Het programma De Vreedzame School (DVS) kwam daar als één van de besten uit. Uit onderzoek blijkt, dat 
DVS echt werkt. De aanpak sluit ook nog eens heel goed aan bij onze daltonwerkwijze en daardoor was de 
keuze snel gemaakt. 
 
Invoering van DVS is niet een kwestie van boekjes-kopen en lesjes-geven. Voor de leerkrachten betekende 
het 10 scholingsbijeenkomsten in twee jaar en veel onderlinge afstemming, zodat er op school zoveel 
mogelijk één pedagogische lijn ontstaat. 
 
Gisteren was de laatste bijeenkomst waarop iedere zijn/haar welverdiende certificaat heeft ontvangen. 
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Daarbij ontving de school het officiële predicaat "Vreedzame School". Daarmee zijn we één van de weinige 
scholen in de wijde omgeving die zich Vreedzame School mag noemen. 

 
Klaar? Nee. 
Vreedzame School zijn betekent niet dat er nooit meer iets tussen kinderen zal voorvallen. 
Het betekent wel dat we samen een pedagogisch klimaat proberen te creëren waarin kinderen 
systematisch wordt geleerd rekening te houden met elkaar en om conflicten te voorkomen of samen goed 
op te lossen. 
Maar net als met andere schoolvakken, geldt dat de één dit beter zal kunnen dan de ander. 
We blijven er dus altijd aan werken. 
 

 Alweer vrij 
Maandag a.s. zijn we vrij ivm Pinksteren. 
 

 Luizen update 
Groep 5a is luizenvrij. 
Groep 7 heeft nog steeds luizen/neten. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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