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Sterk van  s tar t   

Nog even ter herinnering: deze week is de Sterk van Start-week.  

Het eerste kwartier ben je welkom in de klas om mee te doen en de 

sfeer te ervaren. Inschrijven kan via Parro.  

In groep 1/2 is wekelijks een sterk van start-moment op  

maandag– of donderdagochtend. Ook daar mag je dan het eerste kwar-

tier meespelen met je kind.  De inschrijving verloopt ook via Parro.  

Beste ouders, 

De klok ging dit weekend een uur achteruit en daardoor duurde de vakantie een uurtje langer.  Dat 

was boffen! De volgende onderwijsperiode is gestart. Een mooie tijd waarin we samen uitkijken 

naar de feestdagen. Dit is helaas niet voor iedereen een fijne tijd, dus we denken erover na hoe we 

onze kernwaarde ‘samen’ extra in kunnen zetten de komende tijd. Ook de kernwaarde ‘respect’ 

staat extra in de belangstelling in de groepen, vanwege de ‘week van respect’. Voor ons betekent 

respect dat je de ander open en eerlijk tegemoet treedt, en dat ieder mag zijn wie hij/zij is.  

In deze nieuwsbrief lees je meer over: 

• Sterk van Start 

• Oudergesprekken  

• De Vreedzame School 

 

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  

Goed contact hebben met elkaar over de voortgang en ontwikkeling 

van je kind vinden wij enorm belangrijk!  

Daarom houden we in de week van 21-25 november oudergesprek-

ken. De leerkracht zal iets vertellen over hoe het op dit moment gaat 

in de klas. We zijn ook benieuwd hoe het met je kind thuis gaat, en 

wat er verteld wordt over school :).  

Het gesprek, dat 15 minuten zal duren, zal binnenkort worden inge-

pland. Houd Parro in de gaten.  

Oudergesprekken  
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Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Agenda voor  de  komende per iode  

Ma 7– vr 11 nov:    Sterk van start week groep 3 t/m 8 

Ma 21– vr 25 nov:   Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

Ma 28 nov:     Studiedag, alle kinderen vrij  

Deze weken staat het oplossen van conflicten centraal in de lessen.  

Het uitgangspunt van De Vreedzame School is dat kinderen leren om conflicten  

zelf op te lossen, op een vreedzame manier. Natuurlijk is het makkelijk als de  

leerkracht of ouder het regelt, maar daar leer je niet zoveel van. Hoe moet je dan  

iets oplossen als er geen volwassene in de buurt is?  

 

    De beste oplossing is een win-winoplossing. Dan zijn beide partijen 

    tevreden.  

 

    In groep 1/2 hebben de kinderen geleerd dat je iets om de beurt 

    kan doen  als je speelt. Zo kan iedereen meedoen en dat is fijn.  

    In groep 3/4 weten de kinderen nu dat de gele pet de beste manier 

    is om een conflict op te lossen.  

 

In groep 5/6 hebben de kinderen naast de win-win-oplossingen ook geleerd dat je een conflict kan 

oplossen met een halfwin-oplossing. Met een halfwin-oplossing zijn beide partijen een beetje te-

vreden, ook wel een compromis genoemd. Daarnaast is deze week het stappenplan ‘Praat het uit’ 

geïntroduceerd. Met dit stappenplan leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen.  

In groep 7 hebben de kinderen naast de win-win-oplossingen gekeken naar oorzaken van  

conflicten in de wereld buiten de school. Aan de hand van krantenberichten hebben ze dit  

geanalyseerd. 

In groep 8 hebben de kinderen aan de hand van een stappenplan  

geleerd hoe ze feedback moeten geven.  

Hierbij is het belangrijk dat je de ander aankijkt en op een  

aardige manier zegt waar je het niet mee eens bent.  

Ook hebben de kinderen geleerd dat er tijdens een ruzie  

soms iets fout gaat. Om de schade op te lossen is herstel  

heel belangrijk.  

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
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Ingezonden: activi tei ten  in  de  bibl iotheek  


