
 

De nieuwsbrief 

Naschoolse activiteiten theaterlessen 

Theater workshops 

Door - Marèscha van der Stelt van Jeugdtheater Hofplein 

In de theaterworkshops die ik bij jullie op school kom geven, staan jouw fantasie en 

creativiteit centraal. In leuke theateropdrachten zullen we samen personages bedenken, 

scènes maken en verhalen vertellen. Ondertussen leer je de basisprincipes van theater: hoe 

sta je, beweeg je en spreek je voor een publiek? 

Ik heb er veel zin in om samen met jullie aan de slag te gaan. Let op, vol is vol! Dus schrijf je 

in en dan zien we elkaar snel! 

Voor wie: kinderen van groep 6 t/m 8 

Wanneer: Vrijdag 4 november t/m 16 december - 12.45 – 

14.15 uur 

Kosten: €45,- 

Aanmelding: info@donboscoschool.nl  

 

Week tegen pesten 

Vorige week was de week tegen pesten. Dit is voor ons een aanleiding geweest om hier 

weer met de kinderen en elkaar over te spreken. Daarnaast hebben wij met elkaar ook over 

grensoverschrijdend gedrag gesproken. 

In geval van pesten maken we gebruik van de No Blame- methode. In dit programma 

worden leerlingen zelf ingezet om het pesten te stoppen, waarbij in gespreksrondes het 

stappenplan wordt doorlopen. Essentieel is dat er geen schuldigen worden aangewezen of 

straffen worden uitgedeeld, centraal staat het verbeteren van de situatie. 

In het geval van grensoverschrijdend gedrag maken wij gebruik van een stappenplan, welke 

bestaat uit samen oplossen, melden, waarschuwen, handelen en consequentie. 

Kijk voor meer informatie over No Blame op de website van No Blame Nederland. Het 

stappenplan voor grensoverschrijdend gedrag vindt u in ons veiligheidsplan. 

Privacy voorkeuren 

Bij de inschrijving van uw zoon of dochter geeft u de privacy voorkeuren aan. Mocht u deze 

ten tijden van zijn/ haar schoolloopbaan willen veranderen dan kan dit via Parro. Onder 

instellingen – profiel - mijn kinderen – klik op de 3 stipjes – privacy voorkeuren.  
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Oudercommissie 

De oudercommissie heeft het jaarverslag van schooljaar 2021-2022 opgemaakt, deze vindt u 

in de bijlage. Ook vindt u hier een brief met informatie rondom de betaling van de vrijwillige 

ouderbijdrage. 

Kinderboekenmarkt 

Lezen is erg belangrijk. Op school leren we de kinderen lezen en 

we willen de kinderen ook stimuleren in hun vrije tijd boeken te 

lezen.  

Daarom willen we tijdens de Kinderboekenweek, met het 

thema: “Gi-Ga-Groen!” , op vrijdag 14 oktober tussen 12.30 en 

13.15 uur een boekenmarkt houden. 

Geef je nu snel op bij je eigen leerkracht om boeken te komen verkopen. 

Thema avond  

Afgelopen woensdag heeft een geslaagde thema avond plaatsgevonden over liefdevol 

begrenzen en opvoeden in deze tijd. Deze interactieve theatervoorstelling is verzorgd door 

Amar en Eline, vanuit het gedachtengoed van Hans Kaldebach. Meer informatie over Amar 

vindt u op zijn website.  

Home-Start  

Opvoeden kan veel plezier en voldoening geven, maar kan soms ook even veel of lastig zijn. 

Home-Start biedt opvoedondersteuning aan gezinnen met opgroeiende kinderen, met als 

doel de druk van de ketel te halen, rust en ruimte te creëren waardoor er oplossingen in zicht 

komen. Hier zijn voor jullie gezin geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u 

de website van Home-Start bezoeken of de informatie in de bijlage lezen. 

Onthulling nieuwe logo  

Aanstaande donderdag (13-10-2022) wordt het nieuwe schoollogo op de gevel geplaatst. 

Met alle kinderen van de school wordt het logo onthult. Ook ‘de Schakel’ zal hierbij 

aanwezig zijn. Bent u ook zo benieuwd hoe het nieuwe logo op de gevel staat? Vanaf 

donderdag na schooltijd kan iedereen hem bewonderen. 

 

TSO  

Vanaf heden is de TSO goed te herkennen 

op het plein en in de school. Zoals u ziet 

zijn de TSO medewerkers voorzien van 

hesjes en hoodies met het nieuwe 

schoollogo, tevens hebben de TSO 

mascotte en de knuffelkikker een nieuwe 

TSO outfit.  

https://www.amarspeelt.nl/
https://www.home-start.nl/

