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De Vreedzame School 
In deze periode van DVS werken de groepen iedere 
dag aan het omgaan met conflicten. We werken met 
de kaart: We lossen zelf conflicten op. Een conflict kan 
een meningsverschil zijn. We leren hoe we er voor 
kunnen zorgen dat een conflict niet uitloopt op een ru-
zie en wat te doen wanneer dit toch gebeurt. Het 
woord ‘conflict’ wordt in DVS-taal anders gebruikt dan 
in de ‘volksmond’, waar een conflict al een ruzie is ge-
worden. Belangrijk om als ouder de nieuwsbrief te le-
zen in de bijlage, zodat u thuis ook kunt meepraten en 
de taal die de kinderen in de lessen gebruiken begrijpt. 
Veel leesplezier! 
 
Opening kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober openen wij de Kinderboeken-
week! Dit met het schoolkoor en het lied Gi-ga-groen! 
We gaan om 8.30 uur onze nieuwe bibliotheek in de 
aankomsthal feestelijk openen met een bekende Tik-
Tokker als VIP-gast! Met de nieuwe boeken én een 
week vol leespromotie hopen we uw kind te motive-
ren lekker aan het lezen te blijven. Alle kinderen mo-
gen zich die dag kleden in groen, of een groene kleur 
dragen op hun kleding of bijvoorbeeld in hun haar. U 
bent welkom om bij de opening te komen kijken. 
 
Op woensdag 12 oktober organiseren we om 12:15 
een kinderboekenvrijmarkt. Uw kind mag zelf uitgele-
zen boeken verkopen op een kleedje.  
 

 
Wilt u ervoor zorgen dat er kleine, afgeronde prijzen 
voor de boeken gevraagd worden? Aan kinderen die 
boeken willen kopen vragen we om contant kleingeld 
mee te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Ieder jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage van 25 
euro per kind. Met deze bijdrage kunnen wij extra’s 
organiseren binnen de school. Denkt u aan excursies, 
aankleding van de school bij feesten, traktaties of zo-
merfeest.  
 
Ons rekeningnummer is NL 35 INGB 0000 1228 71, dit 
tav DHS PR Catharina Amalia. Vermeld de naam van 
uw kind en de groep (bijv. 7a). Alvast bedankt! 
 

Logo  
Wij hebben een nieuw logo! Hij staat al op Social 
Schools en binnenkort op de nieuwe website! 
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MR 
Patrick Neef neemt afscheid van de mr. Hij is 6 jaar be-
trokken geweest. In de laatste jaren was hij voorzitter.  
Patrick, hartelijk dank voor alle inzet, inspiratie en ad-
viezen. Als school zijn we je daar erg dankbaar voor! 
De MR is belangrijk voor een school, het is een kriti-
sche geleding van leerkrachten en ouders die mee-
denkt, adviseert en betrokken is bij het beleid van een 
school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR 
Wij zoeken nog enthousiaste OR-leden! Vindt u het 
leuk om schoolactiviteiten te organiseren en te co-
orfdineren? Stuur dan een mail naar OR@obspca.nl en 
kom gezellig eens langs op 1 van onze bijeenkomsten! 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Ouders die hun kind aanmelden op onze school nodi-
gen wij uit voor een persoonlijke kennismaking en 
rondleiding. Dit geldt ook voor kinderen waarvan al 
een broer of zus op school zit. Dit vinden wij belang-
rijk, omdat wij uw kind graag willen leren kennen. U 
ontvangt dan tevens een pakketje met de aanmeldfor-
mulieren bij het gesprek. Wees welkom! 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
TSO 
Tijdens de TSO kunnen kinderen per dag kiezen wat ze 
gaan doen in hun pauze. Zo is er het buitenspelen in 
verschillende zones, bewegen of spelen op muziek, 
chillen in de mattenkamer van de Vlietkinderen of een 
gezelschapsspel doen. Voor de TSO zoeken wij daar 
meer begeleiders voor. Lijkt het u leuk om mee te hel-
pen bij de TSO? Dan kunt u een aanmeldformulier ha-
len bij de administratie. We nodigen u uit voor een ge-
sprekje over de dagen dat u wilt helpen en onze vrij-
willigersvergoeding. We bieden een gezellig TSO-uur 
met enthousiast spelende kinderen! Onze TSO-mede-
werkers zijn aanwezig van 12.00-13.30 uur, op de hele 
schooldagen.  
 
 
Fietsen groepen 8 
Binnenkort gaan wij de fietsenrekken van groep 8 bij 
de andere fietsen plaatsen. Vanaf dan staan alle fiet-
sen op 1 plek. Zo ontstaat er meer en veiliger speel-
ruimte en hebben wij goed zicht op alle fietsen. De 
kinderen horen hier later meer over in de klas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data oktober: 
 
-opening kinderboekenweek 5-10  
-kinderboekenmarkt 12-10 
-studiedag 21-10 (kinderen vrij) 
-herfstvakantie 22 t/m 30-10 
 
 

 
  

 


