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Vledderkamp – groep 8
Boomstammen verplaatsen & ingraven
Sinterklaasviering
Versieren school (Kerst)
Kerstdiner

Van de Directie
De Vreedzame School
Dinsdag 13 november hebben zes leerlingen uit groep 7 en zes leerlingen uit groep 8 het certificaat
behaald voor leerling mediator. Leerling mediatoren zijn leerlingen waar je naar toe mag gaan als je een
conflict hebt met iemand en je het niet samen kunt oplossen. De twaalf leerlingen hebben de afgelopen
maanden na schooltijd de opleiding gevolgd onder leiding van juf Dieuwke, juf Linde en juf Maartje (de
coaches). De leerlingen hebben geleerd om te bemiddelen bij een probleem/conflict. Dit vraagt van de
leerling mediator verschillende vaardigheden. Goed luisteren en vragen stellen om zo met elkaar tot een
oplossing te komen. Vanaf maandag 26 november zijn tijdens iedere kleine pauze twee leerling
mediatoren zichtbaar op het plein aanwezig. De oplossingsgerichte gesprekken zullen in de school
plaatsvinden.
Gefeliciteerd leerling mediatoren en veel succes bij het samen oplossen van conflicten!

Deze week start in alle groepen blok 3 van De Vreedzame School. Het thema van dit blok is: Wij hebben
oog en oor voor elkaar. In dit blok leren de leerlingen te luisteren naar elkaar en vragen te stellen als ze
iets niet begrijpen of juist willen weten. De leerlingen leren hun mening te uiten en de leerkracht
benadrukt het positieve van het bestaan van verschillende meningen.
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Schoolfruit
Afgelopen week hebben de leerlingen genoten van de eerste levering van fruit. De komende weken tot
en met 19 april 2019 krijgen de kinderen verschillende soorten groente en fruit
te eten op woensdag, donderdag en vrijdag. Het is belangrijk om kinderen
verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken ze kennis
met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend
aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets
wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit worden verschillende soorten fruit
en groente geproefd. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen
ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. U kunt zich ook opgeven voor
een nieuwsbrief vanuit de organisatie (EU-Schoolfruit) zelf: www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Van de Ouderraad
Lampionnenoptocht
Maandagavond 12 november liepen we met een
enorme stoet vanaf de Rijslag de jaarlijkse
lampionnenoptocht. Het was lekker donker dus de
lampionnen kwamen mooi tot hun recht. En wat zijn
er mooie lampionnen voorbij gekomen! Het weer
was zacht en de sfeer zat er goed in. In de
kinderboerderij lus konden we de andere kant van de stoet
bewonderen en was het een magisch gezicht om al die lichtjes in
de duisternis te zien. Eenmaal bij de Thuishaven aangekomen,
werden de kinderen toegezongen en toegezwaaid door de
ouderen. De kinderen mochten een snoepje pakken en lekker
opsmikkelen. De ouderen zaten te glunderen tijdens het zingen.
Daarna liepen we weer terug naar school voor een heerlijk
broodje knakworst met warme chocolademelk. Bij de warmte van
de vuurkorven konden er ook nog marshmallows geroosterd
worden. Hulpouders bedankt voor de fijne hulp. Namens de ouderraad bedankt voor de gezellige
avond!

Van de Vrienden van HVL
Red Bull boomstammen
Het motorcrossspektakel Red Bull Knock-Out, dat vorig weekend
plaats vond, heeft voor onze school nog een onverwacht
voordeeltje opgeleverd. We werden verblijd met een flink aantal
enorme boomstammen; deze werden voor de motorcross op het
strand gebruikt om het de motorcrossers extra moeilijk te maken
op een toch al zwaar parcours. De firma Harteman uit Tiel,
uitvoerder van het parcours, bood de stammen aan en leverde ze
onder veel enthousiasme van ouders en kinderen af bij de
school. Bij ons krijgen ze een tweede leven als mooie, natuurlijke
afscheiding tussen schooltuin en schoolplein.
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Hulp gezocht: verplaatsen en ingraven van de Red Bull boomstammen
Jullie zullen ze vast al wel hebben zien liggen, 9 prachtige Red Bull boomstammen (zie bericht
hierboven). Op Het Volle Leven krijgen ze een tweede leven als mooie, natuurlijke afscheiding tussen
schooltuin en schoolplein.
Aanstaande vrijdag 23 november om 08:30 uur willen we de
boomstammen op de juiste plekken gaan leggen. Omdat we niet met
zware auto's e.d. over het schoolplein mogen rijden, is het idee om de
boomstammen op kleine AH karretjes te leggen en te rollen (zie
afbeelding hiernaast). Als je een ander goed idee of materiaal hebt om
ze te verplaatsen, dan horen we het graag!
De boomstammen gaan we ook gedeeltelijk ingraven zodat ze veilig en
vast liggen. Voor het verplaatsen en ingraven hebben we hulp nodig.
Voor het verplaatsen moeten we met ca. 10 mensen heel ver kunnen
komen. Voor het graven zijn ca. 5 mensen nodig.
Wie helpt mee met het verder verfraaien van onze prachtige schoolplein? Laat ons via de mail
(info@vriendenvanhvl.nl) even weten of je kunt helpen met tillen/verplaatsen of graven of als je goed
materiaal hebt voor het verplaatsen. Uiteraard zorgen we voor een lekkere traktatie als het werk
gedaan is! Alvast hartelijk bedankt namens alle kinderen!

Activiteiten
Natuur & Techniekspektakel – zondag 25 november 2018
Op zondag 25 november 2018 van 12:00 tot 16:00 uur vindt er in de Haagse Hogeschool het Natuur &
Techniekspektakel plaats. Er zijn deze middag allerlei activiteiten voor kinderen van 6 tot 13 jaar die
over Natuur en Techniek gaan. Toegang is gratis.
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/natuur-en-techniekspektakel
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