Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
44
45
46
47
48

Datum
3 november
4 november
12 november
15 november
3 december

29 oktober 2021
Activiteit
Ouderavond groep 7/8 Sexting en Grooming
Voorlichting Sexting en Grooming groep 7/8
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
Nieuwsbrief
Start schoolfruit, dagen zijn nog niet bekend
Nieuwsbrief
Sinterklaasviering, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.

Afwezigheid Tineke Schepers
Donderdag 21 oktober is juf Tineke geopereerd aan haar knie, de operatie is goed verlopen!
Juf Tineke is nu druk bezig met revalideren, ze kan zich al aardig redden met de krukken. Wij
wensen haar een voorspoedig herstel!
Aan in het donker!!
De donkere maanden zijn weer aangebroken. Belangrijk dus dat je je goed laat zien! We
zien dat nog niet alle kinderen het licht op hun fiets goed in orde hebben.
Op de website www.vvn.nl/fietsverlichting staan tips en regels over fietsverlichting.
We zouden het fijn vinden als u de tips en regels leest zodat uw kind veilig op school kan
komen!!
Voorleeswedstrijd
Woensdag 13 oktober hadden we onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. De
winnaars uit de verschillende klassen streden met elkaar om de
felbegeerde titel: Voorleeskampioen. Angelina, Bas, Leroy, Fay, Luka en
Pricilla maakten het de jury behoorlijk lastig. Na overleg besloot de jury dat
Pricilla de nieuwe Voorleeskampioen van de Triade is! Zij gaat onze school
vertegenwoordigen in de volgende ronde!
Tevens hebben we in de pauze genoten van een optreden van een groep
kinderen onder leiding van Gabriella en Fay!

Nieuwe inrichting
In de herfstvakantie is ons nieuwe meubilair geleverd, de nieuwe tafels, stoelen en kasten
staan op hun plek! Wat staat het mooi!! Nu wachten we nog op de inrichting van de hal en op
nog een aantal kasten en tafels. Als alles klaar is, maken we mooie foto’s van het resultaat!

Ouderavond Sexting en Grooming
Op woensdagavond 3 november organiseren wij een ouderavond over Sexting en Grooming,
deze ouderavond is bedoeld voor de ouders van de leerlingen uit groep 7/8. Heeft u een kind
in een lagere groep, maar wilt u wel deelnemen dan mag dat uiteraard. U mag zich dan
opgeven via de Parro-app bij de groepsleerkracht of bij Yvonne. De avond start om 19.30 uur
(inloop 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
De ouderavond start met de film “Nienke”. Deze film gaat over een heel gewoon tienermeisje
dat via een chatsite slachtoffer wordt van sexting en grooming. Aansluitend verzorgt GGD
Fryslân een interactieve presentatie.
In het afgelopen jaar zijn scholen, politie en hulpverlening veel geconfronteerd met zaken
waarbij kinderen het slachtoffer zijn geworden van sexting of grooming. Sexting is het
verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of berichten via de mobiele telefoons of
andere mobiele media. Delen van seksueel getint fotomateriaal van minderjarige kinderen
wordt door de wet opgevat als het verspreiden van kinderporno. Grooming is een werkwijze
van volwassenen (vooral mannen) om het vertrouwen te winnen van kinderen zodat zij hen
uiteindelijk seksueel kunnen misbruiken en/of uitbuiten.
Sociaal Domein Fryslân heeft daarom in samenwerking met de GGD, Jongerenwerk en Fier
Fryslân besloten om gerichte preventie te organiseren. Dit bestaat uit een lesprogramma
voor kinderen uit groep 7 en 8, een training voor leerkrachten en een ouderbijeenkomst.

Start Schoolfruit
Vanaf 15 november krijgen we 20 weken lang schoolfruit, de dagen
waarop het schoolfruit wordt verstrekt zijn nog niet bekend. U krijgt hier
zo snel mogelijk bericht over.
De Triade is een Gezonde School. We vinden het belangrijk om
gezonde keuzes te maken tijdens de schooldag. We stimuleren gym,
beweging en gezonde voeding.
Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen brood of fruit eten en iets
drinken.
Op de schoolfruitdagen bieden we verschillende soorten groente en fruit aan. Zo kunnen de
kinderen hun smaak verder ontwikkelen en nieuwe groente- en fruitsoorten uitproberen.
Brood en melkproducten, fruit en drinken op basis van (bij voorkeur magere/halfvolle) melk,
yoghurt of water mogen meegenomen worden. Snoep, koekjes, limonade en toetjes zijn niet
toegestaan.
Tijdens de middagpauze eten alle kinderen met hun eigen meester of juf. In deze pauze
worden bij voorkeur (bruine) boterhammen belegd met gezonde producten (30 plus kaas,
mager vleeswaar, pindakaas) gegeten.

Prima lessen tegen pesten
Vanaf deze week worden in alle groepen zes weken lang de lessen van de Prima-aanpak
gegeven. De Prima-aanpak is een bewezen goede aanpak om pestproblematiek op school
aan te pakken. Dit is het vierde jaar dat we er mee werken.
De lessen richten zich op de sfeer in de groep, weerbaarheid van kinderen en sociale
vaardigheden. Dit gebeurt met behulp van filmpjes, oefeningen, rollenspellen en puzzels.
Omdat de lessen in alle groepen gedaan worden, krijgen kinderen steeds meer
vaardigheden om op een goede manier met elkaar om te gaan.

Naast de Prima-aanpak, worden het hele jaar door Leerpunten aangeboden en krijgen de
kinderen één keer in de week les in Rots & Water oefeningen.
Zo hopen we de kans op pestproblemen bij ons op school steeds kleiner te maken.
De kinderen van groep 6 t/m 8 vullen de Pestmeter in. Hiermee kunnen we onderzoeken hoe
de pestbeleving van de kinderen is.

