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Agenda 
26 november 

Studiedag voor groep 1 –4. De 

kinderen uit groep 1-4 zijn de-

ze dag vrij. 

27 november 

Schoen zetten 

4 december 

Surprise mee naar school en 

kijkmoment 15:00-15:30 u 

5 december 

Sinterklaasfeest 

7 december 

Kerstversierochtend 8:30 u 

Helpt u ook een handje mee? 

14 december 

Kinderen groep 1/2 zijn vrij 

19 december 

Kerstdiner 17:30-19:00 u 

21 december 

Alle kinderen 12:00 u vrij 

 

Steun KWF-kankerbestrijding 
Bestel nu alvast uw kerstbrood en/of een Spakenburgs Hart en 

steun de KWF Kankerbestrijding. 
 
Hoe werkt het? 

1. Kies uw favoriete kerstbrood of Spakenburgs Hart 
2. Bestel vóór 1 december via mail (linda.marx@quicknet.nl) of 
whatsapp 

 (06-44434422) 
3. Betaal via een tikkie 

4. Haal in de laatste week vóór de kerstvakantie uw bestelling op op 
school. 
 

Alles over deze actie én de verschillende kerstbroden kun je lezen 
op de poster op het raam naast de ingang van de school. 
 

Kijk voor meer informatie over de Alpe d’Huzes op 

www.opgevenisgeenoptie.nl en over Team Omnibus op 
www.facebook.nl/Team Omnibus.  
 

 

GGD-nieuws 

Sinterklaas, een kinderfeest en een positief feest. Voor veel kinderen 

levert deze   periode stress op omdat er zoveel op ze af komt. Tegen-

woordig begint deze periode voor sommigen al vanaf Halloween en 
Sint Maarten.  Lees hier tips om deze periode zo gezellig mogelijk 

met elkaar door te komen. 

Is uw kind erg stressgevoelig en maakt u zich daar zorgen over? U 

kunt altijd een gesprek met de jeugdarts, verbonden aan de school 
van uw kind, maken om uw zorg te bespreken. Een afspraak maken 

kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur   
en 13.00 - 17.00 uur. 

 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl
http://www.facebook.nl/Team


 

 

 

 

Pietengym 
Dinsdag 4 december organiseert 
meester Tino een Pietengymles voor 

alle kinderen. De kinderen uit groep 
8 ondersteunen meester Tino daar-
bij. Als uw kind het leuk vindt, mag 

hij/zij deze dag als Piet verkleed 
naar school komen en ook zo mee-

gymmen. Het belooft een gezellige 

gymles te worden. 

Robot in de klas 
Deze week is de Bee-bot in de groe-

pen 1-2 geïntroduceerd. De Bee-bot 
is een robot die ingevoerde op-
drachten van de kinderen uitvoert. 

Opdrachten kunnen worden ge-
daan met letters, cijfers, vormen en 
kleuren. De kinderen leren vooruit-

denken, strategie bepalen en voor-
spellen. Dit is de eerste kennisma-

king met spelenderwijs programme-
ren en de kinderen (en leerkrachten) 

vinden het fantastisch. 

Ook in groep 3 wordt de Bee-bot 

geïntroduceerd en deze wordt inge-
zet bij verschillende leer– en spelac-

tiviteiten. 

 

 

Daltonnieuws 
Nog een pareltje van ons Daltononderwijs 

Leerlingmediatoren 

OBS Dik Trom is en werkt met De Vreedzame School. 
Dit programma streeft naar een klimaat in de school en de klas, 
waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen 

centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap 
waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord 
voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. 

Wij vinden De Vreedzame School een goed verlengstuk van ons 
Dalton.onderwijs 
Een onderdeel van De Vreedzame School is conflictoplossing. Wij 

willen kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt 
gaan. Wij stimuleren kinderen om veel met elkaar te praten en 

hun conflicten, voor zover mogelijk, zelfstandig op te lossen. Dat 
doen ze door middel van mediatie. 
Wanneer het de kinderen niet 

lukt om een conflict zelf op te 
lossen kunnen ze geholpen wor-
den door een mediator. 

Kinderen van groep 7-8, die dat 
willen en die daarvoor gesolli-
citeerd hebben, worden opge-

leid tot leerling mediator. Zij 
hebben geleerd hoe ze andere leerlingen kunnen helpen met het 

oplossen van conflicten en om te zoeken naar een win-win situatie. 
De leerkrachten bewaken dat een mediatie veilig en succesvol 
verloopt.  

Per week zijn er 2 kinderen mediator. De foto van deze 2 kinderen 
hangt op het prikbord bij de ingang van de school. 
Als er conflicten zijn, kan er een briefje in de mediatietrommel 

(paars en op de gang bij groep 7/8) worden gedaan. 
De mediatoren maken, in overleg met de leerlingen die een con-
flict hebben en de leerkrachten, een afspraak om het conflict op te 

lossen.  
 

Inmiddels zijn er vele sollicitatiebrieven uit de groepen 7 en 8 bin-
nen gekomen om de training tot mediator te volgen.  Op 4 decem-
ber start de training en deze wordt in januari afgesloten met een  

examen, theoretisch en praktisch. Kinderen krijgen een casus 
voorgeschoteld waarop zij hun vaardigheden in praktijk mogen 
brengen. Het examen wordt feestelijk afgesloten met een  

Diploma-uitreiking. 
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