Voorwoord
Ouder kind team
Folders
Regenboogtraining
IB contact @
De schoolgids
Atelier Steam (zie bijlage)

Ziekmeldingen
Telefonisch tussen 7.30 en
8.10u.(020-6716090). Indien u
niemand aan de lijn krijgt kunt u
een mailtje sturen naar
a.vanvorselen@ggsplein.nl, geef de
naam van de leerling en de klas
door. Bij het begin van een nieuwe
schoolweek nog steeds ziek? Dan
opnieuw ziekmelden.
Iets kwijt?
Bij binnenkomst in de hal links in
de witte kist worden alle gevonden
kleding verzameld. Gevonden
sleutels , sieraden etc. liggen in de
lerarenkamer.
Contact
Directie: directie@ggsplein.nl
Intern begeleider: ib@ggsplein.nl
Medewerkers:
achternaam@ggsplein.nl
Administratie:
administratie@ggsroeske.nl

Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar is gestart! Leerlingen en medewerkers van onze school zijn alweer twee
weken geleden met enthousiasme begonnen. Er wordt geleerd en gewerkt,
onderzocht en gespeeld, gezongen en geschilderd en de eerste ouderavonden zijn
alweer geweest.
Het is wat laat dat dit binnen kwam (afgelopen vrijdag) maar voor geïnteresseerden
worden er dit jaar lezingen gehouden op verschillende locaties van onze scholen. De
eerste is dus al dinsdag a.s. Het eerste jaarfeest dient zich ook al aan: op 29 september
vieren we Michaelsdag.
Voor onze jaaropening hebben we ervoor gekozen om u mee te nemen in de
achtergronden van de jaarfeesten die binnen de vrijeschool gevierd worden door
leerlingen, leerkrachten én ouders: een zonnejaar. Michaël, Sint Maarten, Advent, Sint
Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Maria Lichtmis, Carnaval, Pasen, Pinksteren en
tenslotte Sint Jan.
De jaarfeesten zijn voedsel voor de ziel en geven ritme aan het schooljaar. Samen
vieren werkt verbindend.
Voor dinsdag aanstaande hebben wij Marianne de Nooij, geestelijke, biologe en oudvrijeschoolmoeder, uitgenodigd. Zij zal spreken over de kringloop van het jaar en ons
uitleggen hoe de jaarfeesten in de vrijeschool met elkaar samenhangen en wat de
achtergronden zijn.
Voor deze lezing zijn ook ouders en verzorgers van de andere vrijescholen van de
Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam uitgenodigd. Het is een eerste lezing
binnen een serie lezingen/workshops die door de verschillende vrijescholen (van onze
stichting) dit schooljaar verzorgd zullen worden. Een uitnodiging en overzicht van de
lezingen/workshops volgt spoedig.
U bent van harte uitgenodigd!
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Achtergronden van de
september 20.00 jaarfeesten
door Marianne de
Nooij
op de GGS2
Fred Roeskestraat 82

Marianne de
Nooij

ma 3 oktober 20.00 Ontwikkelingsfasen van Jacques
het kind 0-7 en 7-14
Meulman
door : Jacques Meulman
locatie Kairos

GGS Roeske
Inloop met
koffie en
thee: 19.00
uur
Aanvang in
theaterzaal:
19.30 uur
Eindtijd:
21.00 uur
Kairos

Opvoeding
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over
de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en
Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en
kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en
Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk, thuis of
online.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist
teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen
waar je misschien als ouder zelf mee zit zoals verslaving of schulden. Loop eens
binnen bij ouder- en kindadviseur Stephanie Greeven (zie ook onderaan deze brief) of
maak een afspraak.
Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Misschien wil je alleen wat
informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van de
jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training voor jouw kind
of jouzelf als ouder(s)? Bespreek het samen.
Gezondheidsonderzoeken op school
De jeugdgezondheidszorg van de Ouder- en Kindteams geeft ondersteuning en advies
op het gebied van de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld met
vragen over vaccineren of deelname aan onderwijs bij ziekte. Met vragen over jouw
kind, ben je altijd welkom bij jeugdverpleegkundige of jeugdarts Margje van Vliet,
(mvanvliet@ggdamsterdam.nl). Zij zijn vast verbonden aan deze school. In de periode
dat een kind op de basisschool zit, wordt hij of zij twee keer uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek. Soms in combinatie met een vaccinatie. Vaak wordt daarbij
een digitale vragenlijst gebuikt. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt contact
op en bespreekt wat nodig is. Ouders krijgen hier tijdig informatie over.
Hierbij de gegevens van de Ouder en Kind Adviseur verbonden aan de Geert Groote
school.
Stephanie Greeven
Oude en Kind Adviseur Geert Groote School
0646425169 of s.greeven@oktamsterdam.nl
Ik kan afspreken op de school of op het OKC aan de Theophile de Bockstraat 100. Net
wat het beste uitkomt.
Voorheen heb ik langere tijd op een antroposofisch instituut gewerkt en daar ook een
interne opleiding gevolgd.
Stephanie Greeven

Zoals jullie wellicht hebben gehoord zijn wij al een aantal jaren een regenboogschool.
Wij werken met de regenboogtraining om ervoor te zorgen dat iedereen op school
zich hier veilig en prettig voelt. Alle leraren hebben de drie daagse cursus bij
Annechien Wijnbergh van de Begeleidingsdienst voor vrije scholen gevolgd en zijn
onderlegd om de regenbooglessen te geven. Jaarlijks worden onze nieuwe collega’s
op dezelfde manier opgeleid tot regenboogtrainer.
Het wekelijkse regenbooguur met de kinderen, vormt vanaf klas 3 een vast onderdeel
van het lesrooster. In de kleuterklassen en klas 1 en 2 is de tijd voor de oefeningen
verdeeld over meerdere dagen. In onze wekelijkse pedagogische vergaderingen
komen de regenboogoefeningen regelmatig aan bod en wisselen wij ervaringen

daarover uit.
Vaardiger worden bij moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen.
Onverwachte uitdagingen blijven bestaan. De wereld is voortdurend in verandering, de
kinderen ook. Dat blijft. Waar is wel iets aan te doen? Het uitbreiden en verdiepen van
ervaringen vergroot onze onbewuste kennis. Het spreken over die ervaringen maakt
onbewuste kennis bewust. En uit dat vaatje tap je wanneer je intuïtief handelt,
bijvoorbeeld tijdens een situatie waarin kinderen moeilijk verstaanbaar gedrag laten
zien.
Moeilijk verstaanbaar gedrag is de nieuwe term voor wat vroeger gedragsstoornissen,
moeilijk gedrag of lastig gedrag werd genoemd. Lastig voor wie? Stoornis van wat?
Tegenwoordig kijken we liever naar het hele samenspel en nemen we de interactie
tussen kind en leraar/opvoeder als uitgangspunt. Wat zich afspeelt in de klas of
tussen kinderen onderling is niet altijd zichtbaar voor de leraar. De ouders merken
eventuele problemen vaak eerder op; bijvoorbeeld bij inslapen of ontwaken. Soms
zegt een kind: ‘Ik word gepest’. En soms is dat juist een kind dat zelf pest. Het kind
drukt een fundamenteel onveilig gevoel uit. De acties van een enkel kind staan altijd in
relatie tot de reactie van de groepsgenoten. Voor ouders kan het pesten wel eens tot
de volgende verontwaardiging leiden. Hoe kan het zijn dat de leerkracht dit niet gezien
heeft? Maar het is als volgt te begrijpen. Juist dat gegeven klopt, want stel je voor dat
je het wel gezien zou hebben? Dan zou het betekenen dat het kind, dat heus wel weet
dat pesten niet mag, lak heeft aan de mening van de opvoeders. Dat zou een veel
ernstiger signaal zijn. Dit te weten maakt het voor ouders en leerkrachten makkelijker
om met spanningen rondom pesten om te gaan.
De Regenboogtraining
De Begeleidingsdienst voor vrijescholen heeft een training ontwikkeld met daarin
spelletjes en oefeningen voor kinderen (´Het Regenboogspel voor kinderen´) en
oefeningen voor leerkrachten (´Het leerkrachtenspel´) en een serie van tien complete
lessen die grotendeels analoog is aan de opzet van de Kanjertrainingen.
De Regenboogtraining is een aanvulling om schoolbreed de sociale omgeving van de
een aanpak die voor een ieder duidelijkheid biedt.
Om zoveel mogelijk tot goede afstemming te komen, is ervoor gekozen met zoveel
mogelijk teamleden deze training te volgen.
Niet alleen de leerkrachten maar ook onze schoolleider, de vakleerkrachten en de
intern begeleider worden opgeleid tot ‘regenboogtrainer’.
In de komende drie Nieuwsbrieven wil ik jullie er graag meer over vertellen.
Joly Janssen

Als u Isabelle, onze interne begeleider die zich bezig houdt met leerlingen die extra
zorg nodig hebben, wilt bereiken via de mail, wilt u dat het volgende emailadres
gebruiken : ib@ggsplein.nl en niet via haar 'juffen' adres (i.vandamme@ggsplein.nl).

De nieuwe schoolgids is af en zal deze week op de site te vinden zijn.

In de hal liggen folders van de gemeente. U kunt die zelf pakken.

Beste lezer,
Eindelijk is er in Buitenveldert een club waar kinderen een naschools jaarprogramma
voor wetenschap en techniek kunnen volgen: Atelier STEAM. Hoe leuk is dat! Voor
kinderen met een Stadspas bestaat de mogelijkheid om via het Jongerencultuurfonds
gratis mee te doen. In bijgevoegde flyer staat meer informatie. Het zou leuk zijn als u
de ouders van uw leerlingen hier in een volgende nieuwsuiting op kunt attenderen.
Namens alle kinderen met een talent voor wetenschap en techniek en die zich daar
graag meer in zouden verdiepen, bedankt!
Met vriendelijke groet,
Brenda Peters
Talentmakelaar

Hoewel bijna iedereen fris en vrolijk is gestart zijn er ook leerkrachten waar dat helaas
niet was. Juffie Laura heeft in de vakantie afscheid genomen van dierbaren en heeft
het gezin corona gehad, dus is niet op vakantie kunnen gaan, laat staan van de
vakantie of vrije dagen kunnen genieten. Ze probeert nu weer een beetje energie te
krijgen. Gelukkig is Juffie Phoebe een dag in de klas en juffie Sietske die een dag
extra werkt.
Juffie Lotte is aan het re-integreren en het gaat de goede kant op. We zullen haar
steeds meer in de school zien. Meester Daan vervangt haar.
Juffie Sanna is zwanger en zal naar alle waarschijnlijkheid na de herfstvakantie met
verlof gaan. We zijn bezig met vervanging voor dit verlof.
Juffie Marisa is druk bezig met het inrichten van haar lokaal en zal binnenkort starten
met de lessen handvaardigheid.
De fluitjuffen zijn gestart met groep 4 met het maken van een eigen bamboefluit.
Daarna zullen de leerlingen ook fluitles krijgen.
De arm van juffie April is nog niet zoals het moet, maar dat heeft ook tijd nodig en
veel fysiotherapie. Gelukkig zijn er veel teamleden en ouders die haar ondersteunen.
Juf Marijke werkt 2 dagen, haar nieuwe knie heeft nog veel rust nodig, maar de twee
dagen redt ze goed.
Juffie Roselein werkt voor het grootste deel op het college en nog een aantal uren bij
ons. Als taalspecialist zal ze haar kennis inzetten evenals enkele vakuren.
De eerste koor repetitie met de kinderen op de dinsdag is geweest en de dirigent
(meeste Matthijs) was zeer tevreden! Graag op tijd op school zijn, zodat er op tijd
gestart kan worden. Ouders hebben hun koorrepetitie op hetzelfde moment in de rode
zaal.
Diana Bakker
Directeur a.i.

