
   
 

   
 

 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                               17-09-2020 NR. 2 

Inschrijven voor een oudergesprek 
Vanaf heden kunt u een oudergesprek digitaal plannen. U ontvangt een uitnodiging via de mail met daarin een 
link. Via deze link kunt u een tijd reserveren voor een oudergesprek.  
U ontvangt één link per kind. Deze link is op ieder apparaat te openen (laptop, tablet, telefoon). 
In de week van 5 oktober vinden de kennismakingsgesprekken plaats (belafspraak) voor de groepen 1 en 2. De 
betreffende ouders ontvangen binnenkort een mail met daarin de link.  
Heeft u vragen, neem gerust contact op met de school. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
__________________________________________________________________________________________ 

AGENDA 

Maandag 21 september Fietscontrole groep 8 
Donderdag 24 september Theoretisch verkeersexamen groep 8 
Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 
_________________________________________________________________________________________ 

GOED GEDAAN! LES 3 

De komende 2 weken (21 september t/m 02 oktober) werken we met Goed Gedaan aan het thema  
“grapje, plagen, pesten”. 
 
Grapjes maken is leuk, net zoals elkaar een beetje plagen.  
Maar kinderen moeten wel weten hoe je plagen leuk houdt, en ze moeten leren luisteren naar  
“stop, hou op!” 
Pesten is niet leuk! Bij pesten wordt vaak hetzelfde kind vernederd en buitengesloten.  
Pesten moeten we samen voorkomen!!!!!! 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  
onderbouw: 

• het kan leuk zijn om plaaggrapjes te maken. 

• je moet duidelijk “stop, hou op” zeggen als je het plaaggrapje niet (meer) leuk vindt. 

• hoe kun je het weer goedmaken? 
 
bovenbouw: 

• elkaar plagen kan leuk zijn en je moet je niet laten kennen, als je een beetje geplaagd wordt. 

• je moet samen zorgen dat er niet gepest wordt door het voor elkaar op te nemen en pesten te melden. 

• op internet wordt erg veel gepest. Wat kun je daar tegen doen? (blokkeren!) 
 



   
 

   
 

 
Tips voor thuis: 

 elkaar foppen en plaaggrapjes horen erbij. Daar moet uw kind mee om leren gaan. Maak zelf ook eens 
een plaaggrapje of fop hem/haar op een leuke manier. 

 geef het goede voorbeeld en stop dus altijd meteen als uw kind uw grapje niet leuk vindt. 
 weet dat kinderen soms langzaam de rol van “pester” krijgen doordat anderen lachen om alles wat ze 

doen. 
 zoek contact met  juf/meester  als u denkt dat er gepest wordt. 
 praat met uw (bovenbouw)kind over plagen en pesten op internet en spreek af dat hij/zij vervelende 

kinderen blokkeert. 
__________________________________________________________________________________________ 

AFWEZIGEN 

Donderdag 17 september Juf Hanneke 8A  

Dinsdag 29 september Juf Ellen 

Juf Annemarie 

1/2 A 

3A 

Juf Margon 

Juf Rona 

_________________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 1 oktober op de website. 

 


