FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

9 september 2022
Schoolfotograaf
Maandag 12 september komt de schoolfotograaf bij De Fuik.
Wij zorgen ervoor dat broertjes en zusjes samen op de foto gaan.
Er is ook gelegenheid om samen met broertjes en zusjes die bij
Berend Botje zitten op de foto te gaan.

Inloop ouders op maandag en vrijdag
Net als vorig jaar kunt u uw kind tot de klas
begeleiden op maandag en vrijdag. De andere dagen
gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.
Als er bijzonderheden te melden zijn, kunt u ons
informeren via Ouderportaal.
We willen graag om 8.30 uur beginnen en het is de
bedoeling dat op dat moment de kinderen in de klas op hun plek zitten.
We rekenen op uw medewerking
Studiedag
De afgelopen weken hebben we gewerkt met de nieuwe
groepssamenstellingen. Het gaat al heel goed. Het aanpassen van
de roosters kost nu nog veel tijd. Woensdag gaan we samen met
Stefan van der Worp van Cedin de roosters aanpassen.
We gaan ook voor de leerlingen een dag en/of weektaak maken,
zodat de kinderen goed zicht hebben op wat er per dag van hen
verwacht wordt. De ervaring leert dat kinderen zich dan ook
verantwoordelijker voelen voor hun werk en er daardoor meer bij
betrokken zijn.
Op de informatieavond op 20 september zullen we u meer vertellen
over het werken in de nieuwe combinaties.

Groep 6-7-8 over de veranderingen op school
De nieuwe groep is gezellig. Het was wel een beetje wennen omdat het nu drie
groepen zijn. Maar omdat er andere kinderen in de klas zitten waar je weer andere
groepjes mee kan maken is dat ook wel weer gezellig. Soms kan het nog een beetje
druk zijn samen. Iedereen is wel vrienden met elkaar.
Het leerplein en het extra lokaal om te werken zijn heel fijn. Soms is het wisselen van
plek wat lastig want het is nog niet voor iedereen even duidelijk. Sommige kinderen
vinden het wisselen van plek leuk en anderen niet. Het is wel leuk om van
verschillende mensen les te krijgen op een dag. In het extra lokaal zitten we soms
met kinderen uit groep 3-4-5 te werken dit is erg leuk omdat we die lessen nog

kennen van vroeger. Het werken op het leerplein is ook erg fijn want hier is het
lekker rustig.
Werken met een weektaak is niet nieuw voor ons. Dat vinden we best makkelijk.
Deze hoef je niet helemaal af te hebben. Maar je echte werk moet wel af zijn. Je kan
altijd direct met je werk beginnen omdat je een weektaak hebt en er is ook altijd wel
wat te doen als je echte werk af is.
Gymdocent
We zijn actief bezig met het zoeken naar manieren om
bewegingsonderwijs voor de leerlingen te organiseren. Op dit
moment is er geen bevoegde gymdocent beschikbaar. Daarom
kijken we naar alternatieven, zoals sportcoaches.
We houden u op de hoogte.

Anti-pest methode PRIMA!
Ook dit jaar werken we weer met de anti-pest methode PRIMA!.
We worden hierbij begeleid door een deskundige van de GGD.
De groepen zijn weer veranderd en dan verandert ook de
groepsdynamiek. We proberen de groep zo goed mogelijk te
begeleiden en we werken toe naar een goed en veilig
groepsklimaat. In deze PRIMA-methode worden de rollen in de
groep besproken en er wordt geleerd hoe we samen het pesten
kunnen tegengaan. Kinderen krijgen uitleg over de verschillende rollen die er zijn bij
een pestprobleem, zoals die van meeloper, aanmoediger en buitenstaander.
De kinderen krijgen filmpjes te zien waarin situaties gespeeld worden en zij kunnen
zien wat voor effect bepaald gedrag heeft.
Gouden Weken
Behalve actief op te treden tegen pesten, zijn we in deze periode heel druk bezig om
de groepsdynamiek te begeleiden. De weken tot de herfstvakantie worden in het
onderwijs De Gouden Weken genoemd. Verderop in de nieuwsbrief kunt u wat meer
lezen over groepsdynamica.
Wijzigingen doorgeven
Wilt u aan de leerkracht eventuele wijzigingen van telefoonnummer, adres enz.
doorgeven?

Groep 1/2
Iedereen was blij om weer naar school te gaan. Wij zijn begonnen met het herhalen
van regels en het bespreken van hoe wij met elkaar omgaan.
Het thema waarmee we ons bezighouden is ‘het weer’. We hebben
gesproken over de zon, regen en de regenboog.
De kinderen hebben een regenboog gemaakt van wasco en ecoline.
Stagiaire Sienna is begonnen en komt op maandag en vrijdag.
Donderdag en vrijdag was meester Dennis op school, omdat juf Rhea
ziek was.
Hij is verder gegaan met het thema. De kinderen gingen regen, wind, zon en hagel
uitbeelden. Meester Dennis bleek ook te kunnen toveren.

Schoolmaatschappelijk Werk
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Als schoolmaatschappelijk werker ben ik sinds de zomervakantie
verbonden aan de Fuik. Dat houdt in dat ouder(s)/ verzorger(s)
vragen kunnen stellen over het gedrag van hun kind, of situaties
waar ze tegen aanlopen in de opvoeding thuis.
Soms kan het voorkomen dat een leerling het even lastig heeft
en dan bied ik als schoolmaatschappelijk werker individuele hulp
aan. Het zijn dan tips die gegeven kunnen worden op
verschillende vlakken. Bijvoorbeeld over weerbaarheid, sociale
vaardigheden, of hoe om te gaan met faalangst, boosheid,
gescheiden ouders, verlies/ rouwverwerking enz.
Vraag je je af of ik iets voor jullie kan betekenen? Schroom niet om contact te
zoeken, dan bekijken we dit samen. Ik ben te bereiken via het mail adres
t.scholte@levvel.nl of op het telefoonnummer 06-22801051. Ik kan uw vraag
telefonisch bespreken, middels een huisbezoek, of op school. Mijn werkdagen zijn
dinsdag, woensdag en donderdag.
Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,
Tessa Scholte
M 06 - 22801051
werkdagen: di t/m do
levvel.nl

Agenda
12 september
14 september
20 september
5 oktober
7 oktober
10 oktober
14 oktober

Schoolfotograaf
Studiedag Fuik (kinderen vrij)
Informatieavond school/MR/OR
Opening kinderboekenweek
Burgemeester Léon de Lange komt ontbijten
Studiedag Opspoor (kinderen vrij)
Voorstelling groep 5-8
Voorstelling groep 1-4

Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2022 t/m 5 maart 2023

Meivakantie

22 april 2023 t/m 7 mei 2023

Zomervakantie

22 juli 2023 t/m 3 september 2023

Studiedagen 2022-2023
Op studiedagen werken de leerkrachten en zijn de leerlingen vrij.
woensdag 14 september 2022
vrijdag 7 oktober 2022
dinsdag 6 december 2022
vrijdag 24 februari 2023
maandag 26 juni 2023
dinsdag 27 juni 2023

Groepsdynamica
Groepen maken altijd een aantal fases door. Deze fases van groepsvorming vinden
plaats in elke groep, bijvoorbeeld in het Nederlands elftal en ook in een schoolklas. In
deze fases bepalen de groepsleden bewust en onbewust hoe de groep zich zal gaan
gedragen. Bij elke fase hoort een bepaald verloop. Door te anticiperen op het
verloop, kun je het proces ombuigen ten gunste van een goed groepsklimaat. Dat
laatste is handig, want dat betekent dat je na een tijdje een gezellige, goed werkende
groep hebt. En in een goed werkende groep met een fijne sfeer heb je minder kans
op probleemgedrag.
Fases in groepsvorming
De fases in groepsvorming zijn:
• Forming
• Storming
• Norming
• Performing
• Termination
Forming
De groepsleden kennen elkaar nog niet, of als de groep vorig jaar al bij elkaar was,
weten de groepsleden niet of alles bij het oude is gebleven. Hoe jonger kinderen zijn,
hoe meer ze in de grote vakantie zijn veranderd. Het is een verkenningsfase, die bij
nieuwe groepen een paar weken kan duren. De groep is in deze fase vaak nog heel
rustig. De kinderen zijn meer bezig met zichzelf en hoe ze overkomen op de
anderen. In deze fase zorgt de leerkracht vooral voor veiligheid.
Storming
De groepsleden weten ondertussen ongeveer wat ze van de anderen kunnen
verwachten. De grenzen van de eigen veiligheid zijn verkend en nu kunnen ze zich
gaan profileren. "Mijn mening moet gehoord worden, ik ben er ook." Voor een
buitenstaander is de groep rumoerig. Er zijn botsingen, onenigheid en ruzietjes. Dit
hoort bij deze fase en is niet verontrustend. De hiërarchie wordt bepaald. De
leerkracht laat merken dat conflicten bij het leven horen, maar dat de manier van
oplossen wel belangrijk is. Conflicten worden samen uitgepraat. Het resultaat van de
stormingperiode kan heel verschillend zijn. Omdat we een positief werkende groep
willen hebben, begeleiden de leerkrachten de groep om ervoor te zorgen dat de
groep positief wordt. In deze periode wordt er veel met de kinderen gepraat over wat
gewenst gedrag is en hoe het die dag is gegaan.
Norming
De leiders die in de vorige fase boven kwamen drijven, bepalen hoe er in de groep

met elkaar wordt omgegaan. Het is dus zaak dat er positieve groepsnormen zijn
ontstaan vóór deze "vaststaan." Dit kun je bewerkstelligen door de leiders een
positieve rol te geven en door de groep bewust te maken van hun gezamenlijke
kracht tegen ongewenst gedrag.
Performing
De groep is klaar voor het werken. De introductieperiode is voorbij. De leerkracht
weet dat de groep nu niet echt helemaal “af” is. Een goede groep vergt ‘onderhoud’
gedurende het hele jaar.
Termination
De groep nadert het eind van het jaar. De meeste leden zullen dat jammer vinden.
Het kan zijn dat ze gaan mopperen op alles en iedereen. Zo wordt het afscheid
minder zwaar, want het is immers niet zo leuk hier? Ook kunnen groepjes gaan
klitten. Ze spreken ook vaak af elkaar snel weer te zien. Als laatste kan er
normvervaging optreden. Nu alles toch ophoudt, zijn de groepsregels ook niet meer
zo belangrijk. Het is duidelijk dat groepen 8 deze fase heviger doormaken dan de
andere groepen op school. De leerkracht heeft begrip voor dit proces, maar hij moet
er tevens voor zorgen dat de regels blijven zoals ze waren. De leerkracht accepteert
dus niet al het gedrag wat hieruit voortkomt en blijft wijzen op de afspraken.
Verder
Als u vragen heeft of u of uw kind heeft ergens last van, schroomt u dan niet om
contact met de leerkracht op te nemen. Als u er met de leerkracht niet uit komt, dan
kunt u terecht bij de intern begeleider Marjanne Overpelt of bij Christine. Als het om
pesten gaat, dan kunt u terecht bij de anti-pestcoördinator juf Sandra.

