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Belangrijke data
30 september

Opening Kinderboekenweek

2 oktober

10.00u Brandoefening

5 oktober

Dag van de leraar

7 oktober

Studiedag (alle kinderen vrij)

16 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Het thema dit
jaar is: En toen..

Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in
oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken
werelden uit het verleden door het lezen van boeken!

Start Kinderboekenweek
Dit jaar maken van de Kinderboekenweek een schoolbreed project. Iedere
groep werkt aan een historisch thema tijdens deze periode. Samen met de
hele school werken we dan toe naar de gezamenlijke afsluiting op vrijdag 16
oktober. Ook de TOV-lessen staan in het teken van dit thema.
Op 30 september gaan we van start en openen we de Kinderboekenweek.
Alle klassen volgen een workshop binnen het thema ‘En toen’ verzorgd door
grote Broer Kunsteducatie.

Boekenbeurs
Dit jaar komt de boekenbeurs van woensdag 14 oktober te vervallen. Dit
heeft te maken met de aangescherpte maatregelen omtrent het COVID-19

virus. Volgend jaar hopen we de boekenbeurs als vanouds weer op te kunnen pakken. Dus boeken om te
verkopen kunnen bewaard worden tot volgend jaar!

Afsluiting van de Kinderboekenweek
Op vrijdag 16 oktober sluiten we met alle kinderen tussen 12:30u en 14:00u de Kinderboekenweek af. Er is
een speurtocht langs alle klassen, er zijn optredens door de school verzorgd door de kinderen uit groep 7/8 en
de finale van de voorleeswedstijd is in de aula. Er is een razende reporter die een verslag zal uitbrengen naar
alle ouders zodat jullie ook een beetje mee kunnen genieten. Wij hebben er zin in!

Anti-pestcoördinator
Op de Trekvogel vinden wij het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt. Een
sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier
aan op hun gedrag. Onze methode Kwink leert kinderen hoe dat moet.
De kans dat pestgedrag op een school kan ontstaan is reëel. Daar willen bij de ogen niet voor sluiten.
Juf Milou, de leerkracht van groep 3, is opgeleid als anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator
is het aanspreekpunt voor ouders en kinderen die te maken hebben met pestgedrag op school.
Vorige week is juf Milou met alle groepen in gesprek gegaan over pesten en wat de
anti-pestcoördinator voor de kinderen kan betekend.
Er is besproken wat het verschil is tussen pesten en plagen. We spreken van pesten
als het negatieve gedrag naar een ander doelbewust is, langere tijd aanhoudt en er
sprake is van machtsongelijkheid.
Juf Milou

Wanneer een kind zich gepest voelt of signaleert dat een ander kind wordt gepest,
dan kan het kind altijd terecht bij de groepsleerkracht. Deze zal de antipestcoördinator op de hoogte stellen en samen met de betrokken partijen zal er
Juf Milou
een plan van aanpak worden opgesteld. Kinderen en ouders kunnen ook direct contact opnemen met Milou.
Dit kan persoonlijk of via het mailadres miloudegroot@stichtingrobijn.nl

