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Beste ouders, hallo jongens en meisjes,

De Vreedzame School
Hoi, ik ben Quinten ik ben een mediator op B.S Frans
Postma.
Ik help kinderen met het oplossen van hun conflict.
Daarbij heb ik hulp van een stappenplan.
Er zijn in totaal 16 stappen we beginnen altijd met de
introductie
Daarna luisteren, zoeken naar oplossingen als laatst
kiezen van een oplossing.
Ik ben nooit alleen we lossen het conflict altijd met z’n
tweeën op.
Daar naast zijn er nog veel meer mediators. Je kon je
aanmelden in groep 7 en in groep 8.
Als we klaar zijn met de mediatie moeten wij het
mediatieformulier invullen; de datum, naam
mediatoren, wie hadden het conflict, waar ging het
conflict over, werd het conflict opgelost en wat is de
oplossing.
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Heerlijk al dat fruit
We zijn alweer een aantal weken aan het genieten van
lekker fruit en groenten.
Vanuit het programma Gruiten, krijgen wij deze weer
wekelijks geleverd. Hierdoor voorzien wij de kinderen
drie dagen per week op school van een gezonde hap.

Alternatieve Sinterklaasviering op school
De groepen 1 tot en met 4 hebben een Sint Nicolaas
spellen circuit gevolgd en aan het eind van de ochtend
stonden er plots cadeautjes in de middencirkel.
De Sint zelf was er ook een beetje bij, dankzij een
persoonlijk videobericht voor de groepen.
De groepen 5 tot en met 8 hebben genoten van een
gezellige surprisedag. Complimenten aan de kinderen.
Wat een leuke surprises zijn er gemaakt.
Kerstviering 17 december
Het is de bedoeling, dat de kinderen hun eigen ontbijt
meenemen. Dat gaan we dan samen op school nuttigen.
Ook voor de grote pauze moeten de leerlingen een
lunchpakket meenemen.
We hebben die dag school tot 15.00 uur.
Oudertoestemming in verband met foto s
Voor het plaatsen van foto‘s binnen de groep op
PARRO, moet u toestemming geven.
Wij verzoeken u dit binnen PARRO
(privacyinstellingen), bij wel / niet aan te vinken.

Met vriendelijke groet, het team van
Basisschool Frans Postma

