INFORMATIEAVOND PRETTIG OMGAAN MET ELKAAR
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich goed en fijn kan ontwikkelen. Een veilige school
voor uw kind is daar een belangrijke voorwaarde voor. Daarom leren de juffen en
meesters uw kinderen hoe ze op een prettige manier met elkaar kunnen omgaan. Heel
belangrijk bij het prettig omgaan met elkaar is hoe kinderen en leerkrachten met ruzies
van uw kinderen omgaan. Ruzie maken op zich is niet erg, maar kunnen we het na een
ruzie ook goedmaken? En wat kan je zelf doen om dat goed te laten verlopen? Daarom
hebben wij hiervoor een nieuwe aanpak ingevoerd.
Wij noemen dat “Sociaal Sterke Groep / Prettig omgaan met elkaar”.
Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat er op onze school een veiliger omgangsklimaat
is ontstaan. De kinderen, juffen en meesters profiteren hiervan dagelijks bij het lesgeven
en bij het toezicht op de speelplaats. De juffen en meesters vinden dat de kinderen nu
beter met elkaar spelen en samenwerken. Wij hebben u via het Zoemertje al informatie
over deze aanpak gegeven. Ook heeft u wellicht via uw kind al iets gehoord over het
verbeterbord, de gouden doos, yell, time-out plek, het logboekje of de sociokring.
Het team vindt het belangrijk om “Sociaal Sterke Groep / Prettig omgaan met elkaar” op
een informatieavond aan u uit te leggen. Het bespreekt samen met u welke voordelen dit
heeft opgeleverd en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn. We hebben onze
onderwijsadviseur, Adrie van den Eeden, bereid gevonden deze avond te leiden.
Deze informatieavond wordt gehouden op woensdag 9 oktober 2019 om 19.30 uur.
Wij hopen dat u op deze avond aanwezig kunt zijn om een bijdrage te kunnen leveren
aan een nog prettiger omgangsklimaat op onze school. Hoe meer ouders weet hebben
van deze aanpak, hoe groter het effect op de gehele gemeenschap. We vinden het fijn als
u komt, de koffie staat klaar!
Met vriendelijke groeten,
Het team van basisschool Bernadette

Wilt u deze strook afknippen en aan uw kind meegeven. Als we de aantallen ouders weten kunnen we u
beter ontvangen i.v.m. koffie en thee en het klaarzetten van tafels en stoelen.

OUDERAVOND BETER OMGAAN MET RUZIES
Naam familie: …………………………….……, kind(eren) in groep(en): ………………..
Wij komen met ……. personen op de informatieavond Sociaal Sterke Groep / Prettig
omgaan met elkaar op woensdag 9 oktober 2019 om 19.30 uur.

