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Stappenplannen Goed Gezien en Prima-aanpak tegen pesten
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe methode om te werken aan het verbeteren van het
schoolklimaat.
We gebruiken de stappenplannen van Goed Gezien, waarmee we
structureel werken aan het verbeteren van de manier waarop we met
elkaar omgaan. Elke week wordt een stappenplan van de methode
Goed Gezien besproken en geoefend. De stappenplannen worden
meegestuurd met de nieuwsbrief.
U heeft deze week een brief ontvangen over de Prima-aanpak tegen
pesten. Tot de kerstvakantie worden in alle groepen lessen gegeven uit
de methode.
De Prima-aanpak is onderdeel van het verbeteren van het
schoolklimaat en richt zich specifiek op Pesten. De aanpak is
goedgekeurd door de inspectie van het onderwijs. Het is bewezen dat
minder kinderen zich gepest voelen als deze methode is gebruikt in het onderwijs. Door middel van de
pestmeter gaan we controleren of dat ook voor de Kampingerhof geldt.
Vragen, zorgen en/of klachten?
Als er zorgen en/of klachten zijn over zaken die op school gebeuren, dan is het belangrijk dat die op
school bekend zijn.
We nodigen een ieder met vragen en/of klachten uit om deze zo snel mogelijk kenbaar te maken bij
ons. Zo kunnen we proberen te voorkomen dat problemen groter worden dan nodig en kunnen we
samen een oplossing proberen te zoeken.
Voor de scholen geldt de volgende procedure:
In eerste instantie kunt u uw vraag en/of klacht voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind.
Indien dit niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de directie. Als dat, gelet op de aard van
de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u
een beroep doen op de contactpersoon van de school, de interne klachtencommissie van Stichting
Comprix of de Landelijke Stichting Onderwijsgeschillen.

Voorlezen en lunchen
De materialen die we hebben gekregen voor het nationaal schoolontbijt hebben we gebruikt voor een
gezellige lunch. In alle klassen werd voorgelezen door ouders en een beppe van kinderen. We hebben
genoten van het voorlezen de de lunch!

Ouders gevraagd voor de activiteitencommissie
Net als voorgaande jaren willen we graag weer gebruik maken van de hulp van ouders bij de volgende
activiteiten:
 Kerstviering op school
 Kerstmarkt
 Koningsdag
U kunt zich opgeven via de classdojo van uw kind.
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Schoolfruit
We doen mee aan het Europese schoolfruit programma.
Vanaf volgende week wordt er elke maandag fruit
geleverd bij ons op school.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief
van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen
& EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund
door het Voedingscentrum.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk!
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen alle
kinderen fruit in de kleine pauze. U hoeft dan geen
pauzehap meer mee te geven.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw
kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief
voor ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Agenda November 2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

5
Tineke Triade
Prima-aanpak
Pesten

6
Tineke K’hof

7
Tineke Triade

8
Martine K’hof
Schoollunch

9
Tineke K’hof
St Maarten gr.4

10

11

12
Tineke K’hof
Ochtend
afwezig

13
Tineke Triade

15
Martine Triade
Tineke K’hof

16
Tineke Triade

17

18

22
Martine K’hof

23
Tineke Triade
Ochtend afwezig

24

25

29
Martine Triade

30
Tineke afwezig

1 dec

2 dec

Prima-aanpak
Pesten

19
Tineke Triade
Leerpunt:
Nee zeggen

10 minuten
gesprekken
Monstertje Mo
wil een boekgr.4
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20
Tineke K’hof
Middag afwezig

21
Tineke Triade

27
Tineke Triade

28
Tineke K’hof

Boekpromotie
gr.5/7
26
Tineke K’hof
Leerpunt:
Aardige dingen
zeggen

Aantal kinderen
schakelklas
bezoeken
Stellingwerfcollege
14
Tineke
directieoverleg

Mediawijsheidschakelklas

Mediawijsheidschakelklas
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