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Oudergesprekken g roep 2  t/m  7  

Deze week zijn in de groepen 2 t/m 7 de oudergesprekken.  Heeft iedereen 

zich al ingeschreven via Parro?  

De oudergesprekken voor groep 8 zijn begin december. Voor de kinderen in 

groep 1 is er altijd een gesprek na ongeveer 6-8 weken op school.  

Een fijn gesprek toegewenst! 

Beste ouders, 

En korte nieuwsbrief deze keer. Sinterklaas is in het land, de school is door de oudercommissie 

leuk versierd (maar niet té), en op 5 december vieren we het feest in alle klassen.  

Ook wordt er al nagedacht over de kerstviering. Dit wordt in ieder geval een kerstdiner, op don-

derdagavond 22 december, tussen 18.00-19.30u. Meer informatie daarover volgt nog.  

In deze nieuwsbrief lees je meer over: 

• Oudergesprekken  

• De Vreedzame School 

 

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  

Blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’ is afgerond. De kinderen hebben met 

behulp van de ‘Los het op-kaart’ (onderbouw) of de ‘Praat het uit-kaart’  

(midden- en bovenbouw) veel geoefend met het oplossen van conflicten.  

De eerste stap is rustig worden. We noemen dat ‘afkoelen’. Deze eerste stap is 

erg belangrijk. Op het moment dat je rustig bent kun je namelijk pas goed naar 

elkaar luisteren en op zoek gaan naar een win-win-oplossing.  

Vanaf nu stimuleren we de kinderen om conflicten middels dit stappenplan zelf op te lossen. Dat 

kun je thuis ook doen! De stappenplannen zitten op de volgende pagina van de nieuwsbrief.  

Deze week beginnen we met blok 3: We hebben oor voor elkaar. Deze lessen gaan over  

communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

In de volgende nieuwsbrief lees je hier meer informatie over. 

 

Tip voor thuis! 

Maak thuis ook gebruik van het Los het op/Praat het uit stappenplan. 

De Vreedzame School   



Stappenplan: Praat  het  uit  

(g roep 4  t/m 8)   
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Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

S tappenplan: L os  het  op 

(g roep 1  t/m 3 ) 

Agenda voor  de  komende per iode  

Ma 28 nov:  Studiedag, alle kinderen vrij  

Ma 5 dec:  Sinterklaasviering 

Do 22 dec:  Kerstviering 18.00-19.30u 

Vr 23 dec: Schooldag tot 12.00u, daarna kerstvakantie 

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/

