Dalton Express, 7 september 2018
Geachte ouders en verzorgers van Daltonschool Het Lover,
Bijgaand treft u de Dalton Express van september. Daarin wetenswaardigheden, terugblikken en een korte
toelichting over activiteiten die komende week gaan plaatsvinden.

Belangrijke data:
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september
Maandag 17 september
Woensdag 19 september
Dinsdag 25 september
Zaterdag 29 september
Maandag 1 oktober
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober

Informatieavond
Hetty (vrijwilligster) jarig
Studiedag kinderen zijn vrij
Koffie-uurtje en groep 1-2 IVN boerderij
MR vergadering
Juf Lida jarig
Nieuwe Dalton Express
Sportdag met Fontys en start Kinderboekenweek
Groep 8 naar Peel en klok museum, Meisjes van toen en
Klokkenroof (beeldende kunst en erfgoed)

Verschijningsdatum Dalton Express
De DaltonExpress zal voortaan iedere 1e maandag van de maand verschijnen.

Informatieavond
Op dinsdag 11 september houden wij onze jaarlijkse informatieavond. De leerkrachten geven dan informatie
over de groep van uw kind. Een interessante avond voor u, omdat u daarna onder andere op de hoogte bent van
wat er aan bod komt in de groep.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.30 uur: Ronde 1
19.30 – 19.45 uur: Jaarvergadering Ouderraad
19.45 – 20.15 uur: Ronde 2
Ronde 1 en 2 zijn inhoudelijk precies hetzelfde. Het geeft ouders die meer dan een kind bij ons op school hebben
de gelegenheid om in meerdere groepen te gaan luisteren.

Gezonde lunch en pauzehap
Beste ouders,
Wij willen u er nog even op attent maken dat wij het belangrijk
vinden dat de kinderen een gezonde pauzehap en lunch
mee naar school nemen. Wij nemen aan dat u allen wel weet
wat er wel en niet gezond is!

Oproep luizenpluizers!!
De werkgroep luizenpluizen is dringend opzoek naar extra handen, heeft u tijd om op de eerste woensdag na
iedere vakantie om 9:00 uur een uurtje te komen pluizen? Zo houden we het samen goed onder controle. Wilt u
komen helpen kunt u contact opnemen met Nicole e-mail: nicole@vandevijfeijke.nl of je kunt haar bellen op 06
292 732 71.

Brief privacy toestemming
Graag zien wij de brieven terug op school met daarop de toestemming, of uw kind wel of niet op de foto mag.

Uitnodiging koffie-uurtje
Beste ouders/ verzorgers van het Lover,
Het schooljaar is inmiddels (bijna) 3 weken oud. In die periode heb ik het Lover leren kennen als een school met
betrokken en toegewijde leerkrachten die er veel aan gelegen is de leerlingen op een passende manier te
begeleiden. In een eerder bericht, heb ik al eens het belang van een goede samenwerking tussen school en
ouders (educatief partnerschap) benadrukt.
Op 19 september staat het eerste koffie-uurtje gepland. Graag ontmoet ik u dan voor een eerste, informele
kennismaking.
Graag tot woensdag de 19e om 8.30 uur!!
Met vriendelijke groet,
Maarten Theijs, directeur.

Lieve peuters en beste ouders/verzorgers,
Ook wij zijn het schooljaar weer goed en fijn begonnen.
Zoals jullie hebben kunnen zien hebben we de ruimte anders ingedeeld. We vinden het fijn dat jullie hier net zo
enthousiast over zijn als wij.
Graag willen we wel even jullie aandacht voor het volgende: We zien dat een aantal kinderen een nieuwe tas
hebben, zouden jullie hier (aan de buitenkant) de naam van uw kind op willen zetten?
Als uw kind een nieuwe jas heeft of krijgt vinden wij het fijn als daar de naam in staat, dat maakt het voor ons
gemakkelijker als we naar buiten gaan.
Wanneer wij in de speelzaal van school gaan spelen, moeten de kinderen gymschoenen of sokken met een
antislip onderkant aan. Zou u willen zorgen dat wij de juiste maat schoenen in onze bak hebben zitten? En dat
hier de naam van uw kind op of in staat? (Het liefste schoenen die ze zelf aan kunnen trekken, bijvoorbeeld met
klittenband.)
Voor de ouders van de dinsdag/vrijdaggroep: Op 28 september hebben we onze eerste compensatie dag voor
onze teveel gemaakte uren. We zijn dan dus vrij.
Groetjes, Jet, Susanne en Myriam

De Kinderboekenweek begint 3 oktober en duurt tot 14 oktober. Het thema van dit jaar is: “Vriendschap”.
Natuurlijk besteden we daar op school ook aan, want lezen is leuk en lezen is belangrijk!
We openen op woensdag 3 oktober met het liedje/ dansje “Vriendschap” van Kinderen voor Kinderen. Dit
gebeurt met alle kinderen op het schoolplein. Daarna start de spelenkermis met de studenten van Fontys.
Bij het Rataplannen gaan de kinderen samen een boek lezen.
Alle kinderen mogen een strip of een verhaal tekenen/ schrijven over “Vriendschap“. Een jury kiest het leukste
verhaal uit.
Op woensdagochtend 10 oktober om 11.45 uur. houden we een kleedjesmarkt in de school. Kinderen van groep
1 t/m 4 mogen dan onder begeleiding over de markt lopen. Hiervoor worden ze om 11.45 uur. opgehaald in de
klas door ouders. Ze mogen dan hun eigen boeken verkopen die ze niet meer willen voor €0,50 cent. Hiervoor
mogen ze maximaal €1,00 meenemen in munten van €0,50. Kinderen van de bovenbouw mogen zelfstandig
rondlopen. We nodigen alle ouders van harte uit voor deze markt!
Vanaf donderdag 4 oktober komt er bij elke klas een intekenlijst te hangen waarop kinderen zich op kunnen
geven voor de kleedjesmarkt.
Ook is er een Kinderboekenbal op donderdagmiddag 11 oktober, waarbij elke groep zich mag presenteren. De
kinderen mogen dan verkleed naar het boekenbal komen. Deze middag wordt gepresenteerd door groep 8.
Vrijdag 12 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten met een herfstactiviteit. De kinderen van groep 8
bedenken allerlei spellen. De groepen 1 t/m 7 gaan met elkaar de spellen doen.

Hallo ouders,
als ouderraad stellen we ons graag aan jullie voor !

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders, die circa 6 keer per jaar vergaderen.
Zorg voor de kinderen, de school en het onderwijs staan daarbij centraal.
U bent als ouder van harte welkom bij deze vergaderingen, ze zijn openbaar.
Data komende vergaderingen 2018-2019
Woensdag 29 augustus
dinsdag
11 september (tevens jaarvergadering tijdens de informatieavond)
woensdag 21 november
woensdag 6 februari
woensdag 3 april
woensdag 12 juni
De vergaderingen starten om 20.00 uur in het schoolgebouw .

Leden huidige ouderraad:

Jessica van de Burgt
Penningmeester OR
Moeder van Jende (groep 8), Xani (groep 7)

Jolanda Stolwijk
Lid OR
moeder van Lars (groep7) en Isa (groep 5)

Mariël van den Hurk
Lid OR
Moeder van Niels (groep 6)

Linda van Veggel
Voorzitter OR
Moeder van Zara (groep 8), Mick (groep 7) en Jette (groep 5)

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging.
De ouderraad probeert de oren en ogen te zijn van alle ouders, maar ook die van school.
De ouderraad levert ook een organisatorische en/of financiële bijdrage aan diverse activiteiten voor onze
kinderen en helpt daarbij de school.
Je kunt dan denken aan:
•
•
•

Sinterklaas wo 5 december
kerstcrea wo 12 december
kerstactiviteit di 18 december

•
•
•
•

carnaval vr 1 maart 2019
schoolfotograaf wo 10 april 2019
Loverdag do 6 juni 201
buitenschoolse sportactiviteiten ( door het gehele jaar)

Bovenstaande activiteiten worden, in overleg met de school, veelal door de ouderraad georganiseerd.
Hierbij is hulp van andere ouders altijd van harte welkom! Ouders hebben via een inschrijfformulier kunnen
opgeven als hulpouder bij bepaalde activiteiten. Natuurlijk kunnen ouders zich door het jaar heen ook nog altijd
aanmelden bij een werkgroep.
We werken op Het Lover met klassenouders. Via de klassenouders zal de vraag komen wanneer extra hulp, bij
voorbereiding en/of uitvoering van een activiteit, gewenst is.
Vele handen maken immers licht werk!
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties; spreek ons aan of stuur een mailtje (ouderraad@hetlover.nl)

Wij zijn dringend op zoek naar enkele enthousiaste ouders om ons te komen
versterken in de ouderraad. We hebben momenteel een vacature secretaris OR.

Ben jij ook graag betrokken bij hetgeen op school speelt en heb je zin om mee te
helpen bij diverse activiteiten?
Mocht je interesse hebben in een plekje bij onze ouderraad of wil je eerst meer
informatie dan kun je contact opnemen met een van de leden of je interesse kenbaar
maken via de school.
Ook kunt u ons mailen: ouderraad@hetlover.nl

Jaarvergadering Ouderraad Het Lover dinsdag 11 september 2018

Via dit bericht nodigt de ouderraad u van harte uit om naar de jaarvergadering op
dinsdag 11 september te komen.
Voor de ouderraad is het prettig om van gedachten te kunnen wisselen met haar
achterban. Ook wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven van de
oudervereniging. Kortom voor u een gelegenheid om meer te weten te komen over de
besteding van uw ouderbijdrage.
Ook dit schooljaar organiseert en/of ondersteunt de ouderraad, met hulp van vele hulpouders, vele leuke
activiteiten.

We hopen u op dinsdag 11 september te mogen begroeten op school.

Nieuws uit groep 1/2
Beste ouder(s)/ verzorger,
Op woensdagochtend 19 september hebben we IVN en gaan we met z`n
allen naar de boerderij van de opa en oma van Jans. Daar gaan we kijken
naar de koeien en de kalfjes en krijgen we uitleg wat er allemaal bij het
boerenleven komt kijken. Dit is erg leuk en leerzaam! Om daar naar toe
te kunnen hebben we uw hulp nodig. We zijn op zoek naar ouder(s),
opa`s of oma`s of andere die kunnen rijden naar de boerderij. U mag de
ochtend bijwonen en dan samen weer terug rijden.
Op het informatiebord voor groep 1 en 2 hebben we een inschrijfblad
opgehangen. Als u kunt rijden graag uw naam invullen en aangeven
hoeveel kinderen er in de auto mee kunnen. Alvast bedankt.
Het is handig als de kinderen oude kleding en laarzen aantrekken zodat ze `vies’ mogen worden.
Groetjes,
Tessa Bouwmans en Marjolein Spee

Wie ben jij?
Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf even voorstellen…..
Sinds het nieuwe schooljaar werk ik met veel plezier in groep 1 en 2 als
onderwijsassistent op Het Lover. Ik ben Marjolein Spee, 42 jaar en woon in Asten. Ik
ben getrouwd en we zijn een samengesteld gezin met 4 kinderen. 17 Jaar lang heb ik
gewerkt als leerkracht in groep 1 en 2 en nu de bewuste keuze gemaakt om de
kinderen in kleine groepjes te mogen begeleiden. Op dit moment volg ik de opleiding
als kindercoach waar het begeleiden van kinderen ook centraal staat. Als je vragen
hebt of je meer wil weten over mij kom gerust langs. Ik ben werkzaam op de
dagen maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.
Groetjes, Marjolein Spee

Nieuws uit groep 6,
E-waste race.
De leerlingen van groep 6 hebben uitleg gekregen over het duurzame gebruik van
grondstoffen. Vooral in elektrische apparaten worden vele soorten grondstoffen
gebruikt. Vaak worden die apparaten weggegooid, waardoor kostbare
grondstoffen verloren gaan. De kinderen gaan van maandag 9 september tot
vrijdag 5 oktober kapotte elektrische apparaten ophalen bij familie en in hun
woonomgeving. Die kapotte apparaten gaan ze registreren op de
website www.ewasterace.nl en vervolgens in een aparte kliko op school stoppen.
Alle opgehaalde kapotte apparaten leveren punten op. De winnende school mag
met de klas naar de Techniekfabriek in Eindhoven. Onze groep 6 doet als één team
mee aan deze actie. Succes allemaal met verzamelen.

Nieuwsbrief 1 van De Vreedzame School
Algemeen
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de
vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben
de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is.
Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar
ook sociale vaardigheden .De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De
school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale
vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de
kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de
sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school
gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De
Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

Blokken van het programma
De Vreedzame School is een programma voor de hele school.
Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.
Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1.
In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de
democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het
programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Wat leren de kinderen?
De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:
- Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
- Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
- Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
- Herkennen van gevoelens.
- Omgaan met gevoelens.

- Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
- Conflicten oplossen door win-win situaties.
- Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
- Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Blok 1 We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen
werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels
maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de
inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft
dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar
waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve
opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er
bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat
iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van
anderen. Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een
Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.

Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Doel: kinderen leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.
Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze
bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve
manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind
wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de
verliezer.
De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een
oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede
manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’.
Er worden ook afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of
meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar
een oplossing.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van
mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken
waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren
kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt.

Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook
rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In
groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw
gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook
gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

