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Vreedzame School blok 1

Blok 1: We horen bij elkaar

Doel: De leerlingen leren elkaar beter kennen.

De Vreedzame School levert een belangrijke bijdrage
aan het pedagogisch klimaat in onze school. Om dat
kracht bij te zetten speelt blok 1 een grote rol in ons
eerste thema: Dit ben ik. Vanuit het thematisch werken
benadrukken we dat we mogen zijn wie we zijn en dat
we elkaar respecteren.

Zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid
nemen zijn belangrijke doelen waar we als Dr. Jac. P.
Thijsseschool aan werken. De uitgangspunten van de
Vreedzame school sluiten daar naadloos bij aan.
Daarom zetten we dit in om het pedagogische en
sociale klimaat op school nog meer te versterken. Een
school waar iedereen zichzelf mag zijn. Een school
waar iedereen zich thuis voelt. Zo’n school willen we
zijn.

Dat doen we door:

● te praten over de sfeer in de groep.
● elkaar opstekers te geven, iets positief te

zeggen over iemand en wat dat met iemand
doet.

● een takenlijst van de klas te maken en de taken
eerlijk te verdelen.

● te leren dat iedereen een eigen mening mag
hebben.

● afspraken te maken met de groep.
● samen te werken.

Belangrijke Data
15 september Verkeerskunsten groep 1 t/m 8

21 september Prinsjesdag

23 september NIO groep 8

27 september Marge

30 september Kinderboekenweek

4 oktober Dierendag

13 oktober Verkeerskunsten

16 t/m 24
oktober

Herfstvakantie

Wadexcursies
Voor kinderen van groep 3 en 4: In het
Informatiecentrum wordt een verhaal voorgelezen
over een jong zeehondje. Na afloop kunnen de
kinderen de opgezette zeehond voelen en aanraken.
Daarna gaan we naar het Wad en zoeken we een
mooie afdruk van een vogelpootje. Wanneer we die
gevonden hebben maken we er een fijne gipsafdruk
van. In kleinere groepjes maken we een rondje over
het Wad en mogen de kinderen van alles zoeken en
vragen aan de gids. Na afloop nemen we de
gipsafdruk natuurlijk mee naar huis.
Groep 5 en 6: Op het wad worden verschillende
bordjes geplaatst.  Aan de hand van opdrachten wordt
de kennis van wat leeft op het wad getest.
Voor kinderen van groep 7 en 8: Tijdens het
zeeroverspel worden de vragen gesteld door een
zeerover kapitein. De kinderen moeten de vragen
oplossen en  de uitkomst geeft een sleutel tot het
openen van een gevonden schatkist. Is de oplossing
juist dan kan de schat uit de kist van de zeerover
kapitein worden gehaald. Eureka !
De kinderen van groep 3 tot en met groep 8 hebben
inmiddels de excursie wadlopen gedaan. Tijdens de
wadexcursie, hebben we veel geleerd over het wad,
de dieren en planten die er leven en over schelpen.
Na de wadexcursie is iedereen schoon gespoten. Dat
was een belevenis op zich. De kinderen, leerkrachten
en hulpouders hebben genoten. We kregen een groot



Kinderboekenweek 2021:
Worden wat je wil.
De 67ste editie van de Kinderboekenweek (KBW)
vindt plaats in oktober en heeft als thema: Worden wat
je wil. Met dit thema wil de organisatie benadrukken dat
boeken kinderen alle ruimte geven om te fantaseren
over wat zij het allerliefste willen worden, ongeacht
welke beperkingen daar misschien aan zitten in het
echte leven.
Eigenlijk begint de KBW op woensdag 6 oktober, maar
team Thijsse heeft besloten om de opening van de
KBW al op donderdag 30 september te houden. Wij
vinden het zo’n leuk thema dus willen wij er meer tijd
aan besteden Zet deze datum in uw agenda, want
tijdens de opening, om 08.30 uur op het plein, wordt er
ook iets van de ouders verwacht. Binnenkort hoort u
daar meer over via Social Schools en via uw kind.
Op vrijdag 15 oktober sluiten we de KBW af.

Verjaardagen
We feliciteren iedereen die jarig is of is
geweest.

2 augustus Noëlle Nieuwenhuizen

5 augustus Frank van Eijk

13 augustus Gabriel Barelli

15 augustus Ivy Hal

18 augustus Niscaya Flamand

20 augustus Aouie Esase

21 augustus Khloé Roelvink

23 augustus Oliwier Cypara

25 augustus Milla Amundsen

28 augustus Lilly-Felina Tissen

19 september Quinn Schenk

26 september Djayden Vermeer

29 september Aleeza Rosenmuller

compliment van de vrijwilligers:’Wat een lieve en
betrokken kinderen zitten er op de Thijsse’.

Active Floor

De Active Floor is geïnstalleerd op school.
U zult de komende periode verschillende foto´s zien.
Met Active Floor Pro wordt spelen en leren op een
leuke en onderhoudende manier geïntegreerd in het
basisonderwijs voor kinderen van alle leeftijden.
Spelend en bewegend leren is leuk! Door te werken
met lichaamsbeweging en het spelen van games zal
de aandacht worden gestimuleerd met behoud van
focus op het leren. Tegelijkertijd bevordert het
interdisciplinair onderwijs met een focus op
samenwerking.

De leerlingenraad
De leerlingenraad is democratisch gekozen. Op 22
september is eerste vergadering onder leiding van juf
Joke en juf Wietske.
In de leerlingenraad zitten uit elke groep twee
leerlingen. Gefeliciteerd Khloe, Tygo, Delano, Juillet,
Seryada, Yara, Isa en Yara!
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