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BELANGRIJKE DATA: 
Ma. 5 sept. Start kennismakingsgesprekken 

Wo. 7 sept. Studiedag: Alle kinderen vrij! 

Wo. 
Do. 

21 sept. 
22 sept. 

Sportdagen 

Do. 29 sept. Nieuwsbrief 2 verschijnt alleen via Social School 

Vr. 30 sept. Laatste vrijdag deze maand voor afhalen gevonden voorwerpen 

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2016-2017 
Studiedag 

Herfstvakantie 
Studiedag 

Sinterklaas 

Kerstvakantie 
Studiedag 

Voorjaarsvakantie + 
Studiedag 

Goede Vrijdag + Pasen 
Studiedag 

Meivakantie 

Bevrijdingsdag  
Hemelvaart 
Pinksteren 
Studiedag 

Zomervakantie 

Woensdag 7 september 2016 

Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2016 
Dinsdag 8 november 2016 

Maandagmiddag 5 december 2016 

Vrijdagmiddag 23 december t/m zondag 8 januari 2017 
Donderdag 12 januari 2017 

Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2017 +  
Maandag 6 maart 2017 

Vrijdag 14 april + Zondag 16 en maandag 17 april 
Vrijdag 21 april 

Zaterdag 22 april t/m zondag 30 april 2017 

Vrijdag 5 mei 2017 
Donderdag 25 mei + vrijdag 26 mei 2017 
Zondag 4 juni + maandag 5 juni 2017 
Woensdag 14 juni 2017 

Vrijdagmiddag 7 juli t/m zondag 20 augustus 2017 

 
Let op: oorspronkelijk was er een studiedag gepland op 

vrijdag 23 september. Deze is komen te vervallen! 
Deze studiedag is verplaatst naar woensdag 7 september. 

 
 

 



IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Belangrijke data 

 Vakanties en vrije dagen 

 Stand van zaken 

 Bericht 1: De Vreedzame School 

 Tevredenheidsenquête  

 Coöperatief leren- en Meervoudige intelligentie muur 

 Hulp (was-)ouders gezocht 

 Niet fietsen op het plein 

 Hoe werkt dat met het spaarvarken? 

 Opbrengst spaarvarken 

 Incasso ouderbijdrage, schoolreis/-kamp, TSO: 3 oktober 2016 

 

STAND VAN ZAKEN 
Het was weer een fantastische start dit jaar! Het is fijn om alle kinderen en ouders 

weer op school te zien, met frisse en nieuwe energie.  
 
Ook wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Zo staat 

volgende week de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 online. 
 

Hierbij de eerste nieuwsbrief via Social Schools. U begrijpt dat het even duurt om een 
overgang te realiseren van de verschillende communicatiemiddelen naar alleen 
Social Schools. De kennismakingsgesprekken kwamen daarom nog net iets te vroeg 

om deze schoolbreed in te plannen. 
Het is echt de bedoeling dat alle ouders hun account activeren via Social Schools. 

Alle informatie over de klas van uw kind en over De Boomgaard ontvangt u via de 
kanaal. Alleen persoonlijke berichten zullen nog via de mail gecommuniceerd 
worden. Op dit moment hebben zich al 86% van alle ouders zich aangemeld. 

Voor deze laatste keer krijgt u de nieuwsbrief ook nog via de mail gestuurd.  
 

Op 20 september aanstaande zal de Onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek op 
De Boomgaard komen doen. Dit onderzoek vindt iedere 4 jaar plaats op alle 
basisscholen. We zullen dit jaar beoordeeld worden op de onderwerpen; ‘Zicht op 

ontwikkeling’ en ‘Didactisch handelen’. De inspectie gaat ook met een aantal ouders 
en kinderen in gesprek over het onderwijs op De Boomgaard. Het is natuurlijk altijd 

spannend als de inspectie een dagje komt meekijken in de groepen en in de school, 
maar we hebben alle vertrouwen in onze leerkrachten en in ons beleid!  
 

Met vriendelijke groet 
Nicole Verdier, ook namens Elke Braam. 

 



 

 

 

 

Nieuwsbrief De Vreedzame School 
 

Blok 1 We horen bij elkaar  
 

 

 

Algemeen 

 

De Boomgaard voert dit 

schooljaar het programma van 

De Vreedzame School in. 

Dit programma wil een bijdrage 

leveren aan een positief sociaal 

klimaat en de vorming van 

actieve en ‘betrokken’ burgers. 

 

Een belangrijk onderdeel van De 

Vreedzame School is heldere, 

zichtbare regels in de school; de 

zogenaamde Boomgaard 

Grondwet. De regels vormen 

een kader voor gewenst gedrag: 

‘Zo doen wij het op onze school!’ 

Hieronder kunt u de Boomgaard 

Grondwet lezen. 

 

• We helpen elkaar, zodat 

iedereen zich veilig kan voelen 

en met plezier kan leren. 

• We respecteren dat iedereen 

anders is; niemand is meer of 

minder waard. 

• We werken aan zelfcontrole en 

rust in de school. 

• We lossen problemen en 

conflicten op. 

• We luisteren naar elkaar, 

proberen elkaar te begrijpen en 

gebruiken vriendelijke taal.  

• We gaan zorgzaam met elkaar 

en de spullen om. 

 

Omdat dit voor alle kinderen 

nieuw is zal er de komende 

weken steeds één wet centraal 

staan in de klas, er zal dan 

besproken (en ervaren) worden 

wat helpend en niet-helpend 

gedrag is bij de betreffende 

regel.  

Blokken van het programma 

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. 

Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 

thema’s / blokken aan bod komen: 

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)  

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten) 

Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie) 

Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)  

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid) 

Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).  

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan 

dezelfde thema’s/blokken gewerkt.  

  

 
 

 

Vraag aan onze directeur 

Nicole Verdier: 

Wat is voor jullie school de reden 

om met het programma van De 

Vreedzame School te gaan 

werken? 

Nicole Verdier:  

Wat ons team aanspreekt is de 

positieve insteek van de 

Vreedzame School. We doen veel 

aan zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid van 

kinderen en daar sluiten de 

uitgangspunten van de 

Vreedzame school naadloos bij 

aan. Met behulp van dit 

programma willen we het sociale 

klimaat op school versterken. 

Kinderen kunnen heel veel en 

dat willen we zo veel mogelijk 

benutten. 

Een school waar iedereen zich 

thuis voelt. Zo’n school willen we 

zijn. 

 

 

Tip voor thuis 

 

Iedere 6 weken komt de 

nieuwsbrief uit. Met de 

nieuwsbrief blijft u op de hoogte 

van wat uw kind heeft geleerd 

en wat uw kind gaat leren door 

middel van het programma De 

Vreedzame School. 

  

 

 
       

Woensdag 26 oktober 

Speciale informatieavond voor 

de ouders over De Vreedzame 

School 

 

Meer informatie volgt later! 

 

       



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wat leren de kinderen? 

 

De volgende sociaal-emotionele 

vaardigheden komen in het 

programma aanbod: 

- Inzicht in het effect van je 

eigen gedrag op anderen. 

-     Inlevingsvermogen: jezelf  

      kunnen en willen verplaatsen  

      in anderen. 

-     Rekening houden met  

      anderen; de ander serieus 

      nemen. 

- Herkennen van gevoelens. 

- Omgaan met gevoelens. 

- Controle over jezelf; een rem 

op hinderlijk impulsief 

gedrag. 

- Conflicten oplossen door win-

win situaties. 

- Meedenken hoe sommige 

dingen in de klas geregeld 

worden. 

- Zelfvertrouwen/ positief 

zelfbeeld versterken. 

 

Blok 1 We horen bij elkaar ·  

 

 

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. 

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief 

werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels 

maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met 

elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van 

de klas. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat 

elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben 

iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.  

Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als 

je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kunt 

zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er 

bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is 

een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander 

krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten 

en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening 

van anderen.  

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de 

eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de 

andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.  

 

            

Verslag van: Nikki 

 

Ik vind het best wel leuk op school. 

Ik heb vrienden, maar soms wordt er ook 

gepest door kinderen. Dat vind ik niet zo 

leuk. Ik weet dan niet zo goed wat ik moet 

doen. Gelukkig word ik niet gepest.  

De meester heeft verteld dat we met de 

Vreedzame School gaan werken.  

We leren dan wat je moet doen als je ruzie 

hebt. We gaan ook leren dat je met bepaalde 

dingen mee mag stemmen. Ik weet er verder 

nog niet zo veel van. Maar dat gaan we nog 

leren. 

 

Verslag van: Samira 

 

Mijn vriendje zit op een andere school. Daar 

hebben ze al de Vreedzame School. 

Hij is mediator. Hij loopt met een hesje op 

het plein. En hij moet andere kinderen helpen 

wanneer ze ruzie hebben. Hij vindt het 

eigenlijk wel leuk.  

Bij de Vreedzame School krijg je elke week 

een les. En soms moet je ook iets maken.  

De Vreedzame School is goed voor onze klas. 

Het wordt er leuker van. Dat zegt m’n 

vriendje. 

 

 
 

Kletskaart blok 1                      

 

De kleuters en kinderen uit groep 3 krijgen na elk blok  

een ‘kletskaart’ mee. Op de voorkant  

van deze kaart staan Aap en Tijger.  

Dit zijn de handpoppen die bij de  

lessen van De Vreedzame School  

regelmatig een hoofdrol spelen.  

Blok 1 van De Vreedzame School  

heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’.  

In dit blok werken we met elkaar aan  

een fijne groep waar iedereen elkaar 

kent en waarin iedereen zich veilig  

en gewaardeerd voelt.  

 

U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen: 

 

· Met wie heb je vandaag gespeeld? 

· Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas?  

· Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt? 

· Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens 

eten en drinken, naar de wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun 

je er eentje voordoen?  

· Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je graag doen? 

· Waarmee heb je een ander kind geholpen? 

· Waarmee wil je thuis helpen? 

· Zullen we elkaar een opsteker geven?  

· Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat?  

 

Veel kletsplezier!       

 

 



TEVREDENHEIDSENQUETE  
Graag wil ik met u de resultaten van de tevredenheidsenquêtes delen die we in juni 
2016 hebben afgenomen.  

 
Ouder tevredenheidsenquête juni 2015 

De Boomgaard is beoordeeld door de ouders met een gemiddeld cijfer van 7,9. De 
verschillende onderdelen behalve twee werden beoordeeld met een 3,5 of hoger op 
een schaal van 4,0. Een zeer positieve score van 3,9 werd gegeven aan de bewering 

‘Mijn kind zit met plezier op school’. Aandachtspunten zijn de aankleding en de 
hygiëne op de school. Daarnaast richtte de feedback van de ouders zich op de 

verbetering van een eenduidig communicatiebeleid en de verdieping van de vakken 
ICT en Engels.  
 
Leerling tevredenheidsenquête juni 2015 

De Boomgaard is beoordeeld door de leerlingen van groep 6 t/m 8 met een 

gemiddeld cijfer van 8,0. Positieve aspecten die hier naar voren kwamen waren de 
aardige juffen en meesters, de goede lessen en sfeer en het snel ingrijpen van de 
leerkracht bij een probleem van de leerlingen. Een lagere score werd gegeven op 

verouderd materiaal, de hygiëne in het gebouw en Beweegwijs. Daarnaast richtte de 
feedback van de leerlingen op meer variatie in de lessen (meer projecten, kunst & 

cultuur en uitjes) en op het strenger en adequater reageren op storend gedrag.  
 
Medewerker tevredenheidsenquête juni 2015 

De Boomgaard is beoordeeld door het personeel met een gemiddeld cijfer van 8,1. 
Positieve aspecten die naar voren kwamen waren het met plezier werken, de sfeer 

op school, het team en de professionaliteit. Een lager score kreeg de veiligheid op 
het onderdeel duidelijke gedragsregels. Overige aandachtspunten zijn de wijze 
waarop de taakbelasting tot stand komt, de uitstraling en netheid binnen het gebouw. 

 
Wij zijn heel trots op de uitkomsten, maar wij zullen ook zeker aandacht besteden 

aan de verbeterpunten, deze zijn meegenomen in het nieuwe schoolplan van De 
Boomgaard.  

 

COÖP- EN MI-MUUR 
In de hal van de Langerakbaan en de Akkrumerraklaan hebben we een Coöperatief 

leren en Meervoudige intelligentie muur gemaakt. Hiermee willen we de ouders en 
kinderen laten zien wat we allemaal doen op De Boomgaard op dit gebied. Deze 

muur wordt gevuld door de leerkrachten maar dient tegelijkertijd als inspiratie. 

 

HULP (WAS-)OUDERS GEZOCHT                       
We zoeken ouders die 3 tot 4 keer per jaar de  
hand-/vaatdoeken willen wassen voor beide locaties.  

Eigenlijk een heel eenvoudige klus, maar wij zijn er erg mee 
geholpen. 

U kunt zich aanmelden bij conciërge Ezra per mail: 
ezravenus@gmail.com 
 

mailto:ezravenus@gmail.com


Wilt u bij de aanmelding de naam van uw kind, de leerkracht, uw telefoonnummer en 

e-mail adres vermelden? Wij zullen dan een rooster maken en u laten weten op 
welke data u ons weer van frisse doeken kunt voorzien. 

 

 NIET FIETSEN OP HET PLEIN      
Aan het begin van het schooljaar willen we 

iedereen graag herinneren aan de afspraak dat er 
op het schoolplein van beide locaties niet gefietst 
mag worden. 

 

 

HOE WERKT DAT MET HET SPAARVARKEN? 

Als kinderen jarig zijn dan wordt er vaak naast de traktatie aan klasgenootjes, ook 

een traktatie uitgedeeld aan de leerkrachten. Maar met zo’n grote school van ruim 
700 leerlingen kunt u zich voorstellen dat de leerkrachten hun lunchpakket thuis 
kunnen laten en permanent aan de lijn moeten doen om hun gewicht een beetje 

binnen de perken te houden. Toen dachten wij; als uw kind nu toch graag iets wil 
uitdelen, dan liever geen lekkernijen meer voor de leerkrachten maar een bijdrage 

aan een goed doel! 
   
Rond de herfstvakantie kiest de KinderMedezeggenschapsRaad (KMR) ieder jaar 

een nieuw goed doel. Op dit moment is het goede doel:  
Opvangcentrum asielzoekers Kanaleneiland. 

Bij de conciërges juf Ezra en meester Charles staan spaarvarkens waar uw jarige 
kind de vrijwillige bijdrage voor dit project in kan doen.  
In de nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte over het 

gespaarde bedrag. 

 

OPBRENGST SPAARVARKEN 
De afgelopen weken hebben de jarigen heel ijverig doorgespaard en € 48,65 in de 

spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 277,75 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Opvangcentrum asielzoekers Kanaleneiland. 
 

 

INCASSO OUDERBIJDRAGE, SCHOOLREIS/-KAMP, TSO:  

MAANDAG 3 OKTOBER 2016  
Bij deze willen we u informeren dat voor de betaling van de ouderbijdrage, de 

bijdrage voor het schoolreisje/-kamp en, indien van toepassing, de eerste helft van 
de kosten voor de overblijf van TSO De Boomgaard, het incasso zal plaatsvinden 

op maandag 3 oktober 2016.  We hopen dat u hiermee rekening kunt houden.       

 
Hieronder staan wat antwoorden op veel gestelde vragen bij het vorige incasso: 

 De bankrekening van De Boomgaard heeft als naam van de rekeninghouder: 
ST PCOU – Leidsche Rijn. Er staat dus geen vermelding van De Boomgaard 

bij de omschrijving van het incasso op uw bankafschrift, maar ST PCOU – 
Leidsche Rijn. 
 



 De ouderbijdrage en schoolreis of schoolkamp worden per kind in 1 bedrag 

afgeschreven. 
 

 Indien uw kind gebruik maakt van een overblijfcontract dan wordt dit in een 
apart bedrag per kind afgeschreven. Dus niet bij de ouderbijdrage opgeteld. 

 

 Het is niet mogelijk om bij iedere afschrijving op het bankafschrift een 
volledige specificatie te geven hoe het bedrag tot stand is gekomen. De 

bedragen, de voorwaarden en de periodes van het incasso staan allemaal 
vermeld op het formulier. U heeft dit formulier natuurlijk weer ingevuld 

ingeleverd op school dus mocht u de details daarvan niet meer weten dan 
kunt u het formulier nalezen op de website van De Boomgaard onder het 
kopje “School” en vervolgens onder het kopje “TSO”. 

 

 In januari 2017 zal het incasso voor de tweede periode van de overblijf van 

TSO De Boomgaard plaats vinden. Tegen die tijd zullen we u weer een bericht 
sturen met de exacte datum waarop het incasso verwerkt wordt. 

 

 Als u op het formulier of op een andere manier heeft aangegeven dat u een 
betalingsregeling wil treffen of factuur wilt ontvangen dan is het incasso voor u 

niet van toepassing en ontvangt u binnenkort van ons een factuur.  
 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen we die graag en 
kunt u contact opnemen met de administratie 
via admin.deboomgaard@gmail.com of telefonisch op 030 6705588. 

  
Met vriendelijke groet, 

Sylvia Schravendijk 
Administratie De Boomgaard 
(aanwezig dinsdag en donderdag) 
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