
 

   

De school waar je leert te durven…. en durft te leren!  Pagina 1 van 7 

   
 

 

Maand Nieuwsbrief oktober 2019 
 

De Kaleidoskoop 
Columbuslaan 40, 3526 EP Utrecht 

https://www.dekaleidoskoop.nl/ T: 030-288 3643 

E: info.kaleidoskoop@spoutrecht.nl  

 

Beste Lezers, 

Tijd voor regenlaarzen, boswandelingen én chocomel met 
slagroom: een welverdiende herfstvakantie staat alweer voor 
de deur! De kinderen van De Kaleidoskoop hebben de 
afgelopen 7 weken veel geleerd, hard gewerkt én plezier 
gemaakt op school! 

Op Social Schools wordt u al door de leerkracht van uw kind 
wekelijks op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en 
gebeurtenissen op school, in deze nieuwsbrief daarom een 
aantal algemene berichten. Veel lees plezier en namens alle 
collega’s wensen wij iedereen een fijne herfstvakantie! 

 

 

Nieuws over Voorschoolse Educatie en 

Spelenderwijs 
 

Vijf Utrechtse kinderopvangorganisaties gaan vanaf 1 januari 2020 
voorschoolse educatie in de stad aanbieden. Op de Voorschool 
verbeteren kinderen tussen 2,5 en 4 jaar hun taalvaardigheid, 
concentratievermogen en werken ze aan een grotere 
woordenschat.  

Het gaat om kinderopvangorganisaties Koko, Blos, Kind & Co, 

Ludens en Samen Kinderopvang. Zij nemen gezamenlijk de 65 
locaties en het personeel van de huidige aanbieder 
Spelenderwijs over. Het bedrag dat ouders voor de voorschool 
moeten betalen, zal inkomensafhankelijk zijn. Werkende ouders 
kunnen een gedeelte terugvragen via de kinderopvangtoeslag. 
Ouders zonder werk worden gecompenseerd door de gemeente 
Utrecht.’ Spelenderwijs houdt per 1 januari 2020 op te bestaan. 

Inspiratie bijeenkomst ‘Vreedzaam in de wijk’ 
 
Loes en Marloes schuiven deze week namens OBS De 
Kaleidoskoop aan bij een inspiratiebijeenkomst over de ‘Utrechtse 
stedelijke ontwikkeling Vreedzaam’ in het stadskantoor. Wellicht 
kent u Dwight van den Vijver wel (oud-wijkagent Kanaleneiland; 

 

Interessante data  

 

30 okt: Ouder inloop  

6 nov: gr 7&8 bezoek Centraal 

Museum 

8 nov: gr 6 Bezoek Centraal Museum 

12 nov: Kaleidoskoopshow Olifanten 

en groep 4 

14 nov: ‘Crea’ Tentoonstelling voor 

ouders  

14 nov: gr 1 t/m 4 vanaf 12.00 uit 

ivm een studiemiddag. 

15 nov: Tussenverslag mee 

21 nov: POVO avond voor ouders en 

kinderen van groep 7&8. 

25 nov: groep 8 naar Ernst&Young 

26 nov: Informatie ochtend voor 

ouders 8.45-9.45 uur 

27 nov: kinderen vrij ivm studiedag. 

29 nov: Kaleidoskoopshow groep 

5&de Beren 

5 dec: Sinterklaas; kinderen om 

12.00 uur uit. 

17 dec: Groep 6 Bibliotheek bezoek  

19 dec: Kerstviering, kinderen om 

12.00 uit. Kerstdiner 17.00-18.00 uur 

20 dec: 12.00 uur Start Kerstvakantie 
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hij is ambassadeur van Vreedzaam). Hij zal een deel voor zijn 
rekening nemen tijdens deze bijeenkomst. We zijn benieuwd naar 
de nieuwste ontwikkelingen, wij nemen dit weer mee naar onze 

school. 

Personeel 

Juf Meryem el B van (gr 1/2) zal de komende tijd nog niet 
aanwezig zijn op school. Haar herstel zal een langere periode in 
beslag nemen. Meryem werkt hard aan haar herstel, we wensen 
haar veel sterkte. 
Juf Yael heeft de afgelopen weken als invalkracht de taken van 
Meryem overgenomen. Yael gaat echter na de vakantie aan de 
slag als leerkracht op OBS de Kohnstamm school. We wensen 
haar veel plezier op haar nieuwe werkplek! 
Gelukkig hebben wij alweer een nieuwe (inval)leerkracht 
gevonden die de taak van Meryem/Yael gaat overnemen: Juf 
Gerda Klein. Gerda valt vaker voor langere tijd in op scholen en 
werkt graag met kleuters. Komende periode wordt Gerda al 
ingewerkt en na de herfstvakantie gaat zij 4 dagen aan de slag 
bij ons. Welkom Gerda! 

Techniek 

Ook dit jaar is Techniek een belangrijk onderdeel van onze lessen 
op school. De groepen 5 t/m 8 zullen met verschillende thema’s 
gaan werken. We koppelen de leerdoelen van Techniek aan de 
lessen van onze nieuwe methode ‘Blink’. De eerste twee thema’s 
zijn ‘De kringloop van het leven’ en ‘De limonadefabriek’. Er zullen 
ook, vanuit onze samenwerking met TechnoTrend, gastsprekers/ 
leerkrachten komen om de lessen samen met de leerkrachten te 
geven. 
 

Begin oktober is in Kanaleneiland de eerste bi directionele 

elektrische laadpaal onthuld, en wel door 4  leerlingen van onze 

groep 7! De kinderen hadden goede vragen voor de aanwezige 

raadsleden, die erg onder de indruk waren van de betrokkenheid 

en het gemak waarop ze hun vragen stelden. De foto's die 

gemaakt zijn, kunt u binnenkort vinden in de nieuwsbrief 

Energie030 (nieuwsbrief gemeente Utrecht), de 

wijksite/wijknieuwsbrief (Wijkbureau Zuidwest) en op de website: 

IRIS-Utrecht.nl .  

 

 

Nog meer nieuws: 

-Woensdag 6 november 
wordt er door de bonden 
opgeroepen tot staken. Het 
betreft zowel primair als 
voortgezet onderwijs. De 
bonden Eisen meer geld voor 
een aantal ontwikkelingen in 
het onderwijs, zoals het 
leraren tekort. 

Staken is een individueel 
recht, leraren wegen zelf af 
of zij wel of niet gaan staken. 
Wanneer een deel van de 
leerkrachten gaat staken, 
gaat de school dicht. Wij 
zullen ouders tijdig 
informeren. Goed om hier 
alvast rekening meet te 
houden. 

-5 oktober was de ‘Dag van 
de Leerkracht’. We hebben 
op maandag 7 oktober de 
dag feestelijk met elkaar 
afgesloten! 
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SDNS 

Het nieuwe ‘samen doen na school’ (SDNS) blok start na de vakantie: 65 kinderen van school 

doen hier aan mee.  De kinderen konden kiezen uit de volgende (gratis!) workshops: dansen, 

techniek, schaken, koken, meidenclub, kickboksen, schilderen, sportmix, hockey en Mad 

Science-proefjes. Het wordt weer een gezellige, creatieve en sportieve boel! 

 

Voor ouders van de groepen 1&2: Woordenschat (LOGO 3000) 

bijeenkomsten 

Ook dit jaar bent u weer van harte uitgenodigd om de ouderbijeenkomsten van LOGO 3000 bij te 
wonen. Juf Loes en juf Wies leggen de ouders uit hoe de woorden van LOGO 3000 ook thuis 
geoefend kunnen worden. Alle data heeft u, als ouder van een kind uit groep 1/2 inmiddels 
ontvangen. De ene keer wordt een ‘thema brief’ behandeld die in de klas aan bod is gekomen 
en de keer erna zal in het teken staan van Vreedzaam en sociale taal. Thema brief en 
Vreedzaam wordt met elkaar afgewisseld. 

 

De school groeit! 

 
Wellicht heeft u weleens van de 1 oktobertelling gehoord; iedere school geeft op die datum aan 
hoeveel leerlingen er op dat moment op school zitten. Hier worden de financiën van school op 
gebaseerd. Ten opzichte van vorig jaar zijn we op die precieze datum met 12 leerlingen gegroeid.  
Echter, voor de zomer hebben we ook al veel aanmeldingen van kinderen gehad die óf 
inmiddels bij ons op school zitten óf na 1 oktober nog bij ons gaan instromen. De kinderen die dit 
jaar ná 1 oktober gaan instromen, zijn er nog eens 15; de school groeit dus gestaag!  
Fijn om te merken dat ons goede onderwijs zijn vruchten afwerpt; goede resultaten én veel 
aanmeldingen. Mocht u vrienden/ familie hebben die hun kind willen aanmelden bij ons op 

school, raden wij hen dus aan om dit op tijd te doen 😊. 

 

Audit ‘lerende organisatie’ 

Op 7 november vindt er een ‘Audit’ plaats bij ons op school. Er wordt door een aantal 
schoolopleiders van SPO bekeken in hoeverre wij een 'lerende organisatie' zijn. Wij hebben deze 
audit als school aangevraagd, omdat wij denken dat wij dit goed doen én graag een bijdrage 
willen leveren aan het opleiden van toekomstige leerkrachten. 
Het certificaat dat je kunt halen, zegt dat al onze leraren in staat zijn een stagiaire/ zij instromer te 
begeleiden. 
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Nieuwsbrief De Vreedzame School 

Blok 2 We lossen conflicten zelf op      

         

 

 

  

Blok 2 Algemeen 

Overal waar kinderen met elkaar spelen 

en werken komen conflicten voor.  Met 

De Vreedzame School leren we de 

kinderen dat conflicten heel normaal zijn 

en dat ze bij het leven horen.  

Wat belangrijk is, is hoe je er mee 

omgaat. Hoe los je op een positieve 

manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor 

dat beide partijen tevreden zijn met de 

oplossing?  

Een conflict hoeft niet uit te monden in 

ruzie. We spreken van ruzie wanneer het 

ene kind wil winnen ten koste van het 

andere kind. Eén partij is dan tevreden, 

de andere partij is de verliezer. 

De kinderen leren dat ze bij een conflict 

eerst rustig moeten worden voordat ze 

na kunnen denken over een oplossing. 

We noemen dat ‘afkoelen’. 

Met de kinderen wordt besproken of een 

vaste plek in de klas een goede manier is 

om rustig te worden. We noemen dat 

een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn 

in de klas met een stoel en tafel, een 

boekje, een teken- blokje  en wat de 

kinderen meer bedenken.  

Er worden ook afspraken  over gemaakt , 

bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 

minuten mag blijven. De juf of meester 

houdt het in de gaten, ook als een kind 

dan nog niet afgekoeld is.  

Kinderen begrijpen heel goed waarom 

afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet 

verder met het zoeken naar een 

oplossing. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame 

School dan kunt u kijken op 

www.devreedzameschool.nl  

of natuurlijk langskomen op school. 

 

 

 

 

Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf 

op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om 

op een positieve manier met conflicten om te gaan.De lessen 

zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en 

ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt 

bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een 

conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei 

tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. 

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met 

geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren 

kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een 

conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je 

reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat 

stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de 

ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. In groep 1 en 2 

leren de kinderen zelf hun conflicten  op te lossen  met 

behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 

leren de kinderen dat  met behulp van het stappenplan 

PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch 

naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek 

omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld 

en de rol van de  Verenigde Naties. 

 

 
In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ 

hebben de kinderen geleerd: 

- om te praten over de sfeer in de 
groep 

- om elkaar opstekers te geven, iets 
positief te  

  zeggen over iemand en wat dat 
met iemand doet 

- om een takenlijst voor  in de klas te 
maken en de 

  taken eerlijk te verdelen 

- dat iedereen een eigen mening 
mag hebben 

- om met de klas een afsprakenposter 
te maken waarop staat hoe je met  

  elkaar omgaat 

- dat er ook regels zijn die de 
leerkracht aangeeft 

- om samen te werken 

- om een boek te maken dat  

  over henzelf gaat: dit  

  ben ik (groep 8) 

 

 

Tip voor thuis 

Hoort u van uw kind over 

‘opstekers’ en ‘afbrekers’? 

Vraag er naar en praat er 

over. 

Laat uw kind weten wanneer 

hij of zij een ‘afbreker’ aan 

iemand geeft.  

Stimuleer om ‘opstekers’ te 

geven.  Doet u dat zelf ook 

naar uw kind en noem 

daarbij dan de term 

‘opsteker’.  

Voor de ouders van kinderen 

uit groep 1 tot en met 6: 

bespreek de kletskaart van 

blok 2 met uw kind. 

 

 

 

 

http://www.devreedzameschool.nl/
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Nieuwsbrief De Vreedzame School 

Blok 3: We hebben oor voor elkaar 

 

 

  

Blok 3:   

Algemeen: 

In dit blok stimuleren we de kinderen om 

‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan 

over communicatie, over ‘praten mét 

elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

De kinderen leren wat goed en slecht 

luisteren is. In tweetallen oefenen de 

kinderen om naar elkaar te luisteren. De een 

vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan 

je zien aan oogcontact, knikken, actieve 

lichaamshouding en herhalen wat de ander 

zei. 

De kinderen leren zich in een ander te 

verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is 

om goed naar elkaar te luisteren en 

duidelijk te zeggen wat je bedoelt.  

Dit voorkomt dat er misverstanden en 

conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen 

en samenvatten. Je laat daarmee zien dat 

je de ander goed begrepen hebt. 

We bespreken met de kinderen dat mensen 

op verschillende manieren  naar dezelfde 

dingen kunnen kijken.  We spreken dan over  

het hebben van verschillende 

‘gezichtspunten’. We kijken soms anders 

tegen dezelfde dingen aan, omdat we 

verschillende ervaringen en gevoelens 

hebben en omdat we uit verschillende 

gezinnen komen. 

Op deze manier leren we de kinderen met 

meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen 

argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat 

het om het verdedigen van een stelling, 

bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar 

bed’ of ‘iemand die pest moet streng 

gestraft worden’. In groep 8 leren de 

kinderen over  

cyberpesten en wat ze kunnen doen. 

Ze leren over verschillen in communiceren 

via sociale media en face-to-face.  

Wilt u meer weten over De Vreedzame 

School dan kunt u kijken op  

www.devreedzameschool.nl , of 

langskomen op school. 

Wij  starten met de lessen uit: 

Blok 3: We hebben oor voor elkaar: 

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals 

duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in 

het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen. 

De lessen zijn gericht op: 

- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij 

het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan 

conflicten verergeren.  

- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te 

luisteren, goede  vragen te stellen en samen te vatten wat de ander 

heeft gezegd. 

- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze 

leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen. 

- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening 

of positie van een ander.  

- Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door 

middel van debatteren. 

- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot 

overeenstemming.  

- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het 

respectvol communiceren via de ‘sociale media’. 

De kinderen leren hun mening onder woorden te brengen en een 

ander te overtuigen. Ze oefenen met het geven van argumenten en 

voorbeelden. 

 

 
In Blok 2  ‘We lossen conflicten zelf 

op’ hebben de kinderen geleerd: 

- Om een conflict zelf goed op te 

lossen.  

- Om win-win oplossingen te 

bedenken. 

- Om het stappenplan PRAAT HET 

UIT toe te passen. 

- Om zich bewust te zijn van hun 

eigen manier van reageren op 

een conflict. 

Rood- agressief, je bent boos en 

wordt driftig. 

Blauw- weglopen, je zegt niet 

wat je ervan vindt. 

Geel- stevig, je komt op voor 

jezelf. 

- Om na te denken over de druk 

van de groep en het hebben van 

een eigen mening. 

- Hoe  om te gaan met kritiek. 

Tip voor thuis 

Maak thuis gebruik van PRAAT 

HET UIT. Dit is een stappenplan 

dat gebruikt wordt om 

conflicten op te lossen. Tijdens 

blok 3 krijgen de groepen 1 tot 

en met 6 weer een kletskaart 

mee naar huis. U kunt als 

ouders de kletskaart van blok 

3 bespreken met uw kind, 

zoals bijvoorbeeld voor de 

kleuters: “Kun je voordoen hoe 

je goed luistert naar elkaar?” 

Of: “Wil je mij iets vertellen, 

terwijl ik luister en daarna een 

vraag stel?” Of: “Hoe kun je 

iets ‘vertellen’ zonder je stem 

te gebruiken, bijvoorbeeld 

met je gezicht, armen, 

handen? Laat zien dat je iets 

leuk vindt en niet leuk vindt.” 

http://www.devreedzameschool.nl/
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