
 

   

 
 
   

 

 
 
 
 

 
  Oudernieuwsbrief           Februari 2019 

 

 

 

 

Voorwoord 

Op deze (mooie) lentedag is het weer tijd voor een nieuwsbrief. De volgende onderwerpen 

komen aan bod! 

 

• De Vreedzame School 

• Pestprotocol 

• Schone scholenproject GGD 

• Boomfeestdag 

• Nieuwe website en SchoolApp 

• Doorgang voorschoolse opvang  

• Oproep Ouderraad 

 

 

Vreedzame School 
 
Op Klavertje vier dragen wij zorg voor een veilig klimaat voor al onze leerlingen. Van hieruit 
willen wij hen (samen met de ouders) begeleiden naar actieve burgers. We geven de 
leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding mee die ze nodig hebben om nu en 
straks actief mee te kunnen doen in de samenleving. We willen dat de kinderen naar elkaar 
luisteren, zelfstandig beslissingen kunnen nemen en individueel of in samenwerking met 
anderen naar oplossingen zoeken. Wederzijds respect en vertrouwen staan hierbij centraal.  



 

 
 

 
            

 
 
Een van de middelen die we inzetten is de methode De Vreedzame School. Aan de hand van 
deze methode besteden we aandacht aan sociale competentie en democratisch 
burgerschap. De school wordt gezien als een mini-maatschappij, waarin kinderen zich 
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen 
te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor 
elkaar en voor de maatschappij en leren open te staan voor elkaars verschillen.  
  
De Vreedzame School is meer dan alleen een lesmethode; het is een houding en er wordt 
voortdurend geprobeerd een transfer te maken naar ‘het echte leven’. De leerkracht heeft 
hierin een belangrijke voorbeeldrol. 
  
Opstekers en afbrekers  
Om de leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor een positief sociaal klimaat in de 
groep, leren zij elkaar al vanaf groep 1 complimenten te geven. Natuurlijk is er ook aandacht 
voor verbeterpunten en het uitspreken van behoeften. We stimuleren hierbij een positieve 
houding. Vanuit De Vreedzame School worden de termen opstekers en afbrekers gebruikt. 
Andere termen die gebruikt worden zijn duimen en pluimen of tips en tops. 
  
Veel groepen sluiten de dag af met een rondje complimenten geven.  
  
Conflicthantering  
Op het gebied van conflicthantering leren de leerlingen hoe ze zelf (zonder hulp van de 
leerkracht) conflicten constructief kunnen oplossen.  Ze maken hierbij kennis met drie 
manieren waarop zij op een conflict kunnen reageren, deze manieren worden 
gesymboliseerd door drie kleuren petjes: 
  
Rode pet: iemand die een rode pet draagt, reageert agressief, maakt ruzie en probeert zijn 
zin door te drijven.  
Blauwe pet: iemand die een blauwe pet draagt, geeft de ander zijn zin, loopt weg van de 
situatie, negeert de situatie en geeft niet zijn mening.  
Gele pet: iemand die een gele pet draagt, gaat in gesprek met de ander en probeert samen 
een oplossing te zoeken. 



 

 
 

 
            

 
 
Aap en tijger 
In de groepen 1-2 en de eerste maanden van groep 3 worden Aap en Tijger als handpoppen 
gebruikt bij de lessen en activiteiten van de Vreedzame School. Jonge kinderen identificeren 
zich gemakkelijk met de poppen en zijn geneigd gedachten en gevoelens op hen te 
projecteren. Het doen van een rollenspel met poppen leent zich daarom heel goed om de 
kinderen op een betrokken wijze te leren reageren. 
Wilt u meer informatie over De Vreedzame School? Dan kunt u terecht op 
https://vreedzaam.net/ 
 

 

 

Pestprotocol 
 
Op de website kunt u het pestprotocol van Klavertje vier terugvinden.  
  
Verschil plagen en pesten 
Een veel gestelde vraag is: wat is het verschil tussen pesten en plagen? Het antwoord op die 
vraag is niet eenvoudig, want het onderscheid tussen plagen en pesten is soms moeilijk te 
maken. Over het algemeen vindt plagen incidenteel plaats, gebeurt het spontaan en duurt 
het niet lang. Beide partijen zijn aan elkaar gewaagd of zelfs vrienden van elkaar. Bij pesten 
ligt dat anders. Er is bij pesten sprake van sterke machtsverhoudingen, het ene kind staat 
sterk en het andere kind heeft een zwakkere positie. Pesten gebeurt herhaaldelijk en duurt 
lang. Bij pesten wordt een ander opzettelijk gekwetst. 
In deze tijd van social media wordt er ook digitaal gepest. Het pesten zelf is vaak niet anders 
dan het ‘traditionele’ pesten. Het gaat om het uitschelden, belachelijk maken en 
buitensluiten van anderen. Ook het uiten van bedreigingen of het plaatsen van vervelende 
foto’s zijn voorbeelden van digitaal pesten. Digitaal pesten is venijnig vanwege de 
anonimiteit, het ontbreken van getuigen en de soms verregaande consequenties. Wel 
zorgen wij er als professional altijd voor dat de kinderen in de groep zich bewust worden van 
(digitaal) pesten en de gevolgen daarvan.  
 
Wat kunt u van ons verwachten? 
Helaas komt het soms voor dat ondanks alle middelen die ingezet worden om het klimaat in 
een groep zo veilig en positief mogelijk te houden, er toch sprake is van pestgedrag. Dit 
pesten stopt niet vanzelf. Vanuit school worden er dan maatregelen genomen naar 
verschillende partijen en groepen. Denk hierbij aan de gepeste en de pester, maar ook de 
ouders van de betrokken leerlingen en omstanders worden actief betrokken in het proces. 

https://vreedzaam.net/


 

 
 

 
            

Indien nodig kan er deskundige hulp worden ingeschakeld (bijvoorbeeld de inzet van een 
sociale vaardigheidstraining of begeleiding vanuit de schoolcoach).  
 
Mocht u vragen hebben wat betreft (mogelijk) pestgedrag in de klas of heeft u het idee dat 
uw zoon of dochter wordt gepest, dan is het belangrijk om eerst in gesprek te gaan met de 
groepsleerkracht. Mocht u er samen niet uit komen, dan kan de jaarteamcoördinator en/of 
zorgcoördinator ingeschakeld worden.  
  
 

Schone scholenproject GGD 
 
Eind november 2018 heeft de toezichthouder Technische Hygiënezorg een bezoek gebracht 
aan onze school.  
Voor het bezoek heeft de directeur, een leerkracht, een schoonmaker en een OR-lid een 
vragenlijst moeten invullen. Tijdens het bezoek heeft de toezichthouder rondgelopen door 
de school.  
 
In een Schone School zijn drie componenten van belang: faciliteiten, schoonmaak en gedrag. 
Tijdens het bezoek maakt de school een nette indruk.  Waar nog winst valt te behalen is 
gedrag, van zowel kinderen als leerkrachten. Uit de vragenlijsten blijkt dat er in de lessen 
enige aandacht is voor persoonlijke hygiëne, tevredenheidspeilingen van de school laten zien 
dat ouders de hygiëne niet voldoende vinden. Extra aandacht voor persoonlijke hygiëne zou 
goed zijn en maakt de cirkel rond (gedrag, faciliteiten, schoonmaak).  
 
Er is dagelijks 6,5 uur aan schoonmaak ingekocht. Er zijn geen klachten over de 
schoonmaakdienst zelf maar er komt uit de vragenlijsten wel naar voren dat er te weinig tijd 
is voor de schoonmaak van een gebouw met deze omvang.  
 
Verder zijn er zijn tips, ideeën en adviezen gegeven waarmee wij als school mee verder gaan. 
 
Enkele voorbeelden: 
 

• Bewustwording in de klas: Met kinderen afspreken wanneer zij handen wassen: voor 

het eten, na het spelen in de zandbak, na toilet gebruik, bij zichtbaar vieze handen, 

na hoesten, niezen en snuiten.  

• Hoest- en niesdiscipline: Hoesten/niezen in de elle boog, niet in de hand.  

• Klaslokalen ventileren m.b.v. roosters en wanneer de kinderen buitenspelen het 

lokaal luchten. 

• Leerkracht gebruikt handalcohol.  

 

 
 



 

 
 

 
            

 
 

Boomfeestdag  

 

 
Op 13 maart 2019 zijn de groepen 6A, 6B, 6C en 6E naar de Nationale Boomfeestdag in 
Nieuw-Vennep geweest. Een dag die in het teken stond van de klimaatverandering en 
bomen planten.  
Op landgoed de Kleine Vennep werden de kinderen hartelijk ontvangen door onder andere 
burgemeester Onno Hoes, voorzitter van de Nationale Boomfeestdag Albert Verlinden, 
kinderburgemeester Julia Pieters, vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit Carola Schouten en de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels.  
Ook was er heel wat media-aandacht.  
Tijdens de opening van het feest werd er door 350 kinderen uit groepen 6 en 7 van 
verschillende scholen uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep gediscussieerd over de 
klimaatveranderingen. Negen kinderen uit elke klas hebben deze punten meegenomen naar 
de Kinderklimaattafel en samen het Kinderklimaatakkoord gerealiseerd, die aan het einde 
van de dag tijdens de klimaattop is overhandigd aan de Minister in Den Haag. Ondertussen 
zijn er door de andere kinderen 1000 bomen geplant in Park 21. Het slechte weer deerde het 
enthousiasme niet en binnen korte tijd was het nieuwe bos aangeplant.  
Na deze activiteiten hebben alle kinderen gezamenlijk twaalf iepen gepland, die elk één 
provincie symboliseren. Het muzikale optreden van FOURCE, die een speciaal klimaatlied 
hadden geschreven, was een spetterend einde van deze fantastische dag! 
Een waardevolle dag over een onderwerp dat leeft bij de kinderen door alle media-aandacht 
die het klimaat de afgelopen tijd heeft gekregen. 
 

 



 

 
 

 
            

 
 

Nieuwe website en SchoolApp 
 
Alle scholen van Meer Primair krijgen een nieuwe website met dezelfde uitstraling.  
De website van Klavertje vier is bijna klaar. Aan de website is een schoolApp verbonden, die 
dezelfde functies heeft als onze huidige app. Op 1 april (dit is geen grap) gaan we over op de 
nieuwe SchoolApp van SchoolsUnited.  
Binnenkort krijgt u meer informatie over hoe u die nieuwe SchoolApp kunt installeren en in 
gebruik kunt nemen.  
 
 

 

 
 

Doorgang voorschoolse opvang  
 
Kinderen die naar de voorschoolse opvang van Mirakels gaan, worden rond 8:10 uur door de 
leidsters naar de klassen gebracht. Zij maken dan gebruik van het tussenstuk bij de 
schuifdeuren bij de hoofdingang. Graag het verzoek om een doorgang voor de kinderen van 
de BSO te houden. De leidsters en kinderen kunnen er soms niet doorheen. Dit is vooral bij 
slecht weer. Graag u medewerking, hartelijk dank hiervoor.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
            

 
 
 
 
 

   
 
 

Voor de oudervereniging zoeken wij leuke, enthousiaste papa’s of 
mama’s 

Die ons team willen komen versterken!!!! 
 

Wat doen wij zoal: 
 
Wij ondersteunen de school met het organiseren van diverse activiteiten zoals: 
 
Sinterklaasfeest            Kerstdiner                Schoolreisjes 
Schoolfoto                     Afscheid groep 8     Buitenschoolse sportactiviteiten 
  
Ongeveer 5 keer per jaar vergaderen we samen met de directie van school om alles 
door te nemen.  
Daarnaast vinden er commissievergaderingen plaats waarin een specifieke activiteit 
wordt besproken en uitgewerkt door een aantal leden van de oudervereniging en de 
evenementen commissie van school. 
 We proberen om de commissies zoveel mogelijk te verdelen omdat we ook 
begrijpen dat niet iedereen in de gelegenheid is om altijd aanwezig te zijn.  
Daarom zijn we ook blij met alle handjes die ons kunnen helpen.  
Om er met z’n allen een superleuk jaar van te maken voor alle kinderen  

 
 
   
Voor meer informatie kunt u mailen naar:    oudervereniging@klavertje-vier.nl 
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