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Kriskras door de schoolgids 
Rechten van het kind 
 

In het openbaar onderwijs staan de rechten van het kind centraal. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind regelt 
de rechten van kinderen op het gebied van verzorging, bescherming, informatie en op het uiten van een mening. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. 
Maar ook aan bescherming van kinderen tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele 
uitbuiting. 
 

Daarnaast mogen kinderen gehoord worden over zaken die hen aangaan, ze hebben onder meer recht op een eigen 
mening, een eigen godsdienst en mogen gebruikmaken van verschillende informatiebronnen. Kortom, het verdrag 
omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. 
 

In ons onderwijs geven wij hier invulling aan door kinderen de mogelijkheid te bieden om te vertellen en na te 
denken over hun eigen levenservaringen. Ieder kind beleeft momenten van vreugde en verdriet, van eenzaamheid 
en geborgenheid. Wij willen de kinderen leren deze gevoelens te uiten en te verwerken en zo zichzelf en anderen te 
leren respecteren.  
 

Ons onderwijs staat midden in een samenleving, die gekleurd wordt door de aanwezigheid van andere culturen, 
godsdiensten en levensbeschouwingen. In onze lessen wordt hier uitdrukkelijk aandacht aan besteed, zodat de 
kinderen leren op respectvolle wijze om te gaan met verschillen in culturen en godsdiensten.  

 

November 2019 
1 Groep 3N: Centrum voor de Kunsten in de klas. 
1 Groep 8 Zuid: Bezoekt My College. 

      4 Groep 3Z: Centrum voor de Kunsten in de klas. 
    5 Groep 7N: Bezoekt  de Dorpskerk. 
    6 Staking leerkrachten: School dicht. 
    7 Groep 4aN: Centrum voor de Kunsten. 
    7 Groepen 4-5L en 6-7L: Bezoeken het Milieuhuis. 
    8 Nationaal schoolontbijt. 
    8 Lootjes trekken groep 5 t/m 8. 
   11 Groep 3V: Centrum voor de Kunsten in de klas. 
   12 Groep 7Z: Bezoekt de Dorpskerk. 
   13 Scholenmarkt. 
   14 Groep 4bN: Centrum voor de Kunsten. 
   14 Groep 7-8L: Bezoekt het Milieuhuis. 
   15 Groep 3A: Centrum voor de Kunsten in de klas. 
   19 Groep 7A: Bezoekt de Dorpskerk. 
   21 Groep 4Z: Centrum voor de Kunsten in de klas. 
   22 Groep 1-2Flex en 2N: Kunstenaar in de klas. 
   22 Groep 1 t/m 6A: Pietengym. 
   26 Gezond op School: groep 6V en 8V en de groepen 6 t/m 8A. 
   28 Rapport groep 3 t/m 8. 
   28 Schoen mee De Vogelenzang. 
   28 Schoen zetten groep 1 t/m 4 Annie M.G. Schmidt, 18.00 uur. 
   29 Strooipieten. 
 

December 2019 
     2 Contactavond. 
     5 Sinterklaasviering. 
 

Surprises  
Op vrijdag 8 november trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 en groep 4 t/m 8 Leonardo lootjes voor de Sintviering 
in hun groep. De brief betreffende het maken van surprises ontvangt u via Social Schools. De kinderen krijgen geld 
van de oudergroep mee om een cadeautje te kopen. Let op: Voor de overige groepen neemt de Sint een cadeautje 
mee. 
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Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 8 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. We gaan samen op school ontbijten. Het Nationaal 
Schoolontbijt dient goede doelen. Het laat op een speelse, feestelijke manier zien hoe goed en lekker ontbijten is.  
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we heel gewoon. 
Maar zelf haasten we ons vaak zonder ontbijt de deur uit, terwijl je lichaam echt een ontbijtje nodig heeft om met 
energie aan de dag te beginnen. Zeker omdat je lijf het 's nachts zonder eten heeft moeten doen. Het ontbijt geeft je 
10 tot 15% van de energie en voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt. Vooral energie uit koolhydraten zoals in 
brood is belangrijk om op te starten. Die heb je nodig om te leren, te werken, te sporten en te spelen! 
We stimuleren bij de kinderen het besef dat een goed, dagelijks ontbijt belangrijk is. Het is een onmisbare maaltijd. 
Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel, dat draait om het welzijn en de gezondheid van kinderen. 
Dit jaar is dat “Het vergeten Kind”. Die stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen. Voor deelname aan Het 
Nationaal Schoolontbijt doneert de school een symbolisch bedrag van € 0,55 per ontbijtje. Thuis niet ontbijten hoor! 
 
Voortgezet onderwijs 
Op woensdag 13 november is er voor kinderen en ouders van groep 8 een grote scholenmarkt voor de scholen van 
het voortgezet onderwijs in de Olympiahal. Er zijn daar informatiefolders te verkrijgen, waarmee de kinderen de 
scholen makkelijker kunnen beoordelen. 
Voor de schooladvisering maakten de leerlingen in oktober wederom het Drempelonderzoek. 
 

1e Rapport 
Op donderdag 28 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee. U kunt 
zich via Social Schools opgeven voor de contactavond om het rapport te bespreken. Uitleg hierover volgt. We zien de 
rapportmap graag uiterlijk in de eerste schoolweek van januari weer terug op school.  
 

Uw vragen en reacties 
Locatiecoaches 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296 
Noord, Trompetpad 2  Hanneke van Oosten  0181-680707 
Vriesland   Larissa Gundlach  0181-632311 
Noord, Trombonestraat 1 Marja Leeman   0181-687010 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

 
Jeugdfonds Sport & cultuur 
Voor informatie kunt u terecht bij Corina Kraak (c.kraak@prokind-scholengroep.nl) of Larissa Gundlach 
(l.gundlach@prokind-scholengroep.nl). 
 
 
 
 


