Geachte Gravenbossers

Wij zijn blij dat de school weer open mocht op 19 april, direct na de

paasvakantie.
Het was voor de ouders een hele opgave om opvang te regelen. Veel
kinderen misten de klas. Ook het schoolteam is opgelucht dat het
lesgeven weer op school kan doorgaan.
Daar het nog steeds codes oranje is, blijven er enkele afspraken
gelden: ouders komen niet op school tenzij na afspraak, volwassenen en bij de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar dragen een
mondmasker, kinderen afzetten aan de deur. Dit alles om erger te
voorkomen!
In deze Nieuwsbrief hebben wij het vooral over onze aanpak betreffende gewenst gedrag van de kinderen. Dit is onze prioriteit dit
schooljaar.
Je krijgt uitleg en tips rond 4 elementaire gedragsregels.

De bouwwerken op school geraken afgerond. Wij hadden jullie
graag uitgenodigd om jullie eens rond te leiden.
Helaas mag dit nog niet.
We weten ook nog niet of ons schoolfeest mag doorgaan op zondag
30 mei.
Wordt vervolgd…
Maar nu eerst alle aandacht aan de lessen op school!

Peter Willems, directeur
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Op onze school hebben we dit schooljaar extra aandacht voor de aanpak van ongewenst gedrag. We zetten ons extra in voor gewenst gedrag en verbindend gezag. Dit
kadert in de visie van Nieuwe Autoriteit. Via de kinderen hoorde je zeker al van het 4lademodel, en de kastjes met de lades in de verschillende kleuren.
Vanaf deze week gaan we nog een stap verder.
Het is heel belangrijk dat alle leerlingen weten wat van hen wordt verwacht. Daarom
hebben we als team nagedacht over vier duidelijke basisregels, die gelden van de eerste
schooldag van een peuter tot de laatste schooldag van het 6de leerjaar.
De basisregels zijn:
We zijn stil als het moet.
We zijn vriendelijk voor elkaar.
We werken goed mee.
We dragen zorg voor materiaal.
Via deze regels willen we onze leerlingen stimuleren om gewetensvol en verantwoord
te handelen. De regels dragen bij tot het ontwikkelen van een basisvertrouwen. We
streven naar een bewustwording van de individuele rol alsook het groepsbelang in verschillende situaties. Door dezelfde afspraken na te leven realiseren we een gemeenschappelijk doel. We nemen onze verantwoordelijkheid op en maken bewuste keuzes.

De basisregels hebben we concreet gevisualiseerd. In bijlage vind je bijhorende kleurrijke pictogrammen. Op de ommezijde staat wat meer uitleg. Sinds deze week hangen
ze in elke klas op school, maar ook in gemeenschappelijke ruimtes, zoals de eetzaal en
op de speelplaatsen.
Het zijn afspraken, regels die veel omvatten en in veel situaties toepasbaar zijn. Alle
kinderen zijn op de hoogte, alsook alle leerkrachten en personeelsleden die toezicht
houden.
Ook thuis kunnen deze regels ingezet worden. Als ouder kan je de kinderen erover aanspreken, er naar verwijzen. Het zou nog beter zijn moest u deze 4 pictogrammen verknippen en ergens uithangen.

Met deze uitleg willen we helder communiceren over onze werkwijze bij het streven
naar gewenst gedrag op school. Alvast bedankt voor de goede samenwerking.

Vanaf deze week post de Ouderraad elke week een 'Ouderraadvraag van de week'.
Dit is te vinden op hun facebookpagina van Ouderraad Gravenbos.
Hebben jullie al deelgenomen aan hun lente-zoektocht? Deze loopt tot 13 juni.
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