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Waspeen, ananas en
appel zullen de
kinderen volgende
week geserveerd
krijgen.

vertrouwenspersonen
Aan het onderwerp “seksuele intimidatie
en/of machtsmisbruik bij jonge kinderen”
wordt de komende weken aandacht
besteed door onze vertrouwenspersonen
juffrouw Heidi, juffrouw Ilse en juffrouw
Tonny. Ook het onderwerp “pesten” en
“gepest worden” zal de aandacht krijgen.
Zij brengen een bezoekje aan de groepen 3
t/m 8.
In de bovenbouw wordt aan de hand van
een praatplaat met afbeeldingen of naar
aanleiding van een kort filmpje,
gediscussieerd over het “Nee” kunnen
zeggen in bepaalde situaties. Ook wordt er
aandacht besteed aan het digitale pesten.
Daarnaast is er dvd-serie over normen en
waarden. Er wordt gesproken over wie de
kinderen in vertrouwen kunnen nemen
bij problemen van deze aard.
De praatplaat hangt voor iedereen duidelijk
zichtbaar in de gang bij de ingang van de
school met daarbij een brievenbus waar
men eventueel hulpvragen in kan stoppen.
In de groepen 1-2 wordt aan dit onderwerp
door de eigen leerkracht aandacht besteed
door middel van een filmpje en een
prentenboek.
In de groepen 3, 4 en 5 gebruiken we
hiervoor ook een prentenboek. Op het
niveau van deze kinderen wordt gesproken
over leuke en nare geheimen. Er wordt
verteld wie ze in vertrouwen kunnen
nemen bij het hebben van nare
geheimpjes. Deze persoon kan dan helpen
om het te doen stoppen.`
Naast de klassenbezoeken besteden we ook
aandacht aan deze onderwerpen in o.a.
onze lessen van het programma “Wij zijn
een groep”. Verder wordt er gewerkt met

choolfruit

(verslag groep 8)

M

useum De Pont-1-3-2018

In het museum was veel te zien. En kreeg
bij elk kunstwerk uitleg en info.
Kunstwerken
zoals de night sky
(sterrenhemel) is
een kunstwerk
van angela
bullhoch. De
night sky bestaat
uit 70 miljoen
pixels. Ook nog het kunstwerk vertigo
gemaakt door anish kapoor. Het
kunstwerk vertigo is een spiegel van 6000
kilo. Enkele voorbeelden over de spiegel:
achtergrond beweegt en draait rond.
De spiegel was niet heel scherp van veraf
maar zodra je dichterbij komt is de sterkte
van de spiegel heel sterk.
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“klassenbouwers". Een programma ter
bevordering van de sfeer in de groep.
In groep 7 wordt ook het lespakket Horen,
zien en niet meer zwijgen behandeld en in
groep 8 het lespakket behorende bij het
boek Spijt.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt
er in iedere groep gestart met het opstellen
van de omgangsregels.
Deze worden regelmatig
centraal gesteld om te
controleren of wat we
hebben afgesproken ook
echt doen.
Ook heeft de
Vlinderboom, zoals u
weet, een pestprotocol
waarin de stopmethode is opgenomen. Dit
pestprotocol kunt u vinden op onze
Vlinderboomsite.
Ook hebben we op de vlinderboomsite een
meldknop om pesten te melden bij de
vertrouwenspersoon.
Heeft u over bovenstaande informatie nog
vragen, neem dan contact op met de
interne vertrouwenspersonen van onze
school.

heen te gaan, we hebben nog lang niet
alles gezien.

Heidi, Ilse en Tonny
(Verslag Esmee en Ricardo)

G

roep 7 op stap

Groep 7 is dinsdag 27 februari in
Madurodam geweest. Het was leuk,
leerzaam, gezellig. We hebben leuke dingen
gedaan onder anderen :
Een stad gemaakt met de klas
Een speurtocht gedaan in groepjes
We hebben geleerd wat de gemeente en de
tweede kamer doen
We hebben lekker rond mogen kijken
Het was super leuk
We hebben echte partijen gehad met een
voorzitter en een woordvoerder en een
secretaris en partijleden we hadden
allemaal een groepje van zes: groen rechts,
de PLE, de PV paars, kaching kaching, BZ
betere zorg. Het is leuk om er nog een keer
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Prettig Weekend!
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