
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 24    week 11, 15 maart 2019 

 
kalender maart / april 2019 
vrijdag 15 maart    - leerlingen vrij i.v.m. landelijke onderwijsstaking 
woensdag 20 maart    - stage leerlingen groep 7 en 8  
dinsdag 26 maart    -  leerlingen om 12.00u vrij 
woensdag 27 maart    - schoolvoetbal meisjes 5-6 bij FC Almere 
donderdag 28 maart    - Open Les voor ouders 
woensdag 3 april    - schoolvoetbal jongens 5-6 en 7-8 bij FC Almere  
  

 
Vrijdag 15 maart school dicht i.v.m. staking  
Morgen is de school dicht. Het team van  
De Polderhof doet mee aan de landelijke 
onderwijsstaking.  
 

 
 
 
De ouderraad zoekt nieuwe leden  
De OR (ouderraad) bestaat uit een groep ouders 
die o.a. het team actief meehelpt bij activiteiten 
die gedurende het schooljaar worden 
georganiseerd voor de kinderen van  
De Polderhof.  
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Wilt 
u actief betrokken zijn bij de school van uw kind? 
Wilt u meer weten wat de OR inhoudt wilt of zich 
direct aanmelden? U kunt contact opnemen met 
juf Marieke (groep 2), juf Joke (groep 6) of  
juf Stephanie (groep 8). 
 
 
 
 

 
Studiemiddag 
Heeft u dinsdag 26 maart in uw agenda 
genoteerd? Het team heeft een studiemiddag, de 
kinderen zijn om 12.00u vrij.  
 
De Vreedzame School “Opstekerbord”  
Bij de entree hangt een bord van De Vreedzame 
School. Daar is een plek gereserveerd voor het 
“opstekerbord”. Kinderen, ouders en 
leerkrachten kunnen hier een opsteker 
achterlaten.  
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De Vreedzame School 
Mediatie door kinderen 
 

Onze school is net als u voortdurend bezig met 
opvoeden. Wij doen dat vanuit de 
uitgangspunten van De Vreedzame School.  
De Vreedzame School streeft naar een klimaat 
waar betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 
kinderen in school en in de klas centraal staan. 
 

De school wordt een democratische 
gemeenschap waarin de kinderen een stem 
hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een 
positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat 
conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je 
constructief met conflicten om kunt gaan: we 
stimuleren kinderen hun conflicten voor zover 
mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer het de 

kinderen niet lukt om een conflict zelf op te 
lossen kunnen ze ondersteund worden door een 
mediator. Kinderen doen zo ervaring op met 
conflictbemiddeling met behulp van een derde, 
neutrale partij. 
 

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook 
een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op 
school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen 
opleiden tot leerlingmediator, die andere 
kinderen gaan helpen bij het oplossen van een 
conflict als ze daar zelf niet in slagen. De 
leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en 
succesvol verlopen. 
 

U kunt op het Vreedzame School Bord zien welke 
leerlingmediatoren “dienst” hebben op een 
bepaalde dag.  
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