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GEZONDE SCHOOL 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze 
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 
 
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we 
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het 
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden  
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het 
vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 

 
 
 
VERSOEPELING CORONA MAATREGELEN  
In verband met de versoepeling van de corona maatregelen gaan vanaf dinsdag 25 mei de groepen weer 
gymmen in de gymzaal. Ook gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 weer zelfstandig naar binnen, er staat 
dus geen leerkracht meer op het schoolplein om met hen samen naar binnen te gaan. Bij de kleuters blijft alles 
ongewijzigd. 
 
BURGERSCHAP “IETS VOOR EEN ANDER BETEKENEN” 
Burgerschap; van samen leren binnen de school naar maatschappelijke betrokkenheid en iets voor een ander 
betekenen. De leerkracht gaat de komende weken samen met de groep weer even terug in de tijd, wat 
herinneringen ophalen.   
  

http://www.gezondeschool.nl/
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In de eerste maanden van dit schooljaar stond thema 1: Democratie- Groepsvorming centraal. Waarbij we 
gestart zijn met samen leren, hoe doe je dat? Het uitgangspunt was het groepsgevoel; dit alles was gekoppeld 
aan de kernwaarde ‘elkaar helpen binnen de groep’.   
  
Thema 2: Na een tijd van afstandsonderwijs in januari en februari hebben we gewerkt aan een stukje 
vernieuwde groepsvorming. Daarnaast is het thema Identiteit-Rolneming opgestart en hebben we de vraag 
gesteld: Hoe komen onze groepsrollen ten goede 
aan samen leren, hoe doe je dat? Kinderen hebben 
hun eigen groepsrol(len) ontdekt en weten nu welke 
eigenschappen bij die verschillende rollen horen.   
  
En dan  nu in mei - juni gaan we werken aan het thema 
3: Participatie- Communicatie.  Binnen dit 
thema gaan kinderen verkennen hoe je iets voor een 
ander kunt betekenen zowel binnen als buiten de 
school. Middels het voorbereiden van een activiteit 
en het uitvoeren daarvan, ervaren kinderen dat 
je als groep samen iets leuks of iets fijns kunt doen 
voor of met anderen, buiten de school.   
  
 Let op: het gaat hier over groepsgesprekken annex 
individuele uitvoeringen.  
  
Doel  
De leerlingen genereren ideeën met betrekking tot, wat 
zij voor een ander kunnen betekenen.  
Daarbij onderzoeken de leerlingen voor welke waarde(n) zij als groep staan.  

 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Noteer vast in uw agenda dat de schoolfotograaf dit schooljaar komt op maandag 7 juni as.  
 

 
 
AGENDA 
24 mei   Tweede Pinksterdag  
7 juni    Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 
7 juni   Schoolfotograaf 
 
 
 
BIJLAGE 
Flyer Brede School Veldhoven Buitenspelen 
 


