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Belangrijke data
Vr 22 april                     14.30u Meivakantie
Wo 27 april                    Koningsdag
Wo 4 mei                       Dodenherdenking
Do 5 mei                        Bevrijdingsdag
Zo 8 mei                        Moederdag
Ma 9 mei                       Start school na meivakantie

Start CmK circuit

Meivakantie
Na een mooie dag van de Koningsspelen hebben we bijna meivakantie. Een lekkere periode om bij te komen en
tijd met elkaar door te brengen. We verwachten de kinderen maandag 9 mei weer op school. In de laatste weken
van het schooljaar staan er nog een aantal leuke dingen op het programma. Direct na de vakantie starten we met
het CmK circuit (Cultuur met Kwaliteit). De school wordt omgetoverd tot een waar museum! U als ouder kunt dit
museum bezoeken op vrijdag 10 juni direct na schooltijd (van 14.30-15.30 uur).
Zo ook het zomerfeest, dit vindt vrijdag 17 juni eind van de middag plaats op of nabij school. In de volgende
nieuwsbrief ontvangt u hierover meer informatie. Voor nu een hele fijne vakantie toegewenst!

Eerste Communie
Op zondag 24 april 2022 zullen Feline en Joep hun Eerste Communie gaan doen. Iedereen is welkom om de
Eerste Communie bij te wonen om 10:00 uur in de H. Jacobus kerk in Cabauw.

Vreedzame school
Na de vakantie starten we met blok 6 van de Vreedzame School. Het doel van dit blok is dat kinderen
overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld onderzoeken.
De lessen zijn gericht op:

● Het besef dat er overeenkomsten en verschillen zijn tussen mensen.
● Kinderen leren omgaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes,

leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur.
● Dat je leert luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kan

veranderen en een eigen mening kunt toelichten.
● Het leren accepteren, tolereren en waarderen van verschillen.

Naast dat we de methode de Vreedzame school actief en preventief inzetten merken we dat het
soms ook nodig kan zijn om ongewenst gedrag te begrenzen.  We willen hier na de vakantie weer even goed
alert op zijn met elkaar omdat we merken dat het voor sommige kinderen nodig is. Alle afspraken rondom deze
methodiek staat ook beschreven in ons veiligheidsbeleid:
Als er zich incidenten voordoen richting pestgedrag of ongewenst gedrag, wordt dat met de betrokken kinderen
besproken door de leerkracht. Dit gebeurt met een ‘ik’ boodschap of bij kleinere conflicten kan het ook door een
leerling mediator worden opgelost. De leerkracht zal helder en duidelijk maken dat dit ongewenste gedrag
volstrekt niet geaccepteerd wordt. Dit geldt eveneens voor incidenten die onder de noemer “Digipesten” vallen.
Wanneer dit niet zorgt voor gedragsverandering, volgt het stappenplan. Wanneer na het volgen van dit
stappenplan er geen gewenst effect is dan volgen er consequenties. Deze consequenties moeten zoveel mogelijk
op een ‘zinvolle manier’ nageleefd worden, zodat dit voor de leerling een leermoment wordt. Om het een
leermoment te laten zijn, moet rekening worden gehouden met de behoefte van de leerling aan relatie,
autonomie en competentie.
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Herdenken en vieren
Tijdens de komende vakantie zijn er verschillende bijzondere dagen waar we u op willen attenderen.

Op 27 april, is de jaarlijkse Koningsdag. Gelukkig hebben we dit feest op school met de kinderen weer kunnen
vieren in de vorm van de Koningsspelen op 21 en 22 april.

In de tweede vakantieweek hebben we de bijzondere dagen 4 en 5 mei. Op 4 mei
herdenken we de slachtoffers van de verschillende gewapende conflicten en oorlogen
waarmee onze vrijheid is bevochten. In de gemeente Lopik hebben we verschillende
oorlogsmonumenten.

* Zo staat er in Lopik-dorp een monument aan de Dorpsstraat; Het
oorlogsmonument is een kalkstenen beeldengroep van één staande en
twee zittende mannenfiguren die allen in dezelfde richting kijken.
Symboliek; De twee onderste, aan elkaar geboeide figuren
symboliseren het verdrukte volk (de bezetting). De bovenste figuur, met
een rol in zijn hand, stelt de bevrijding voor en geeft door zijn
'ommanteling' van het geheel aan dat alle drie de figuren voor
hetzelfde doel (de vrijheid) hebben gestreden.

* In Benschop is er een monument aan het Benedeneind ZZ; Het monument 'Drama van
Benschop' in Benschop is een klassiek vormgegeven kunststenen beeldengroep van twee
vrouwenfiguren. Gezamenlijk houden zij een brandende fakkel vast. Daaronder is een
gedenkplaat aangebracht. Onder de plaat bevindt zich het wapen van Benschop.
Symboliek; De brandende fakkel symboliseert het verzetsvuur. De linker figuur houdt een
palmtak van de vrede vast. De rechterfiguur heeft een zwaard in haar hand, waarmee
uitdrukking wordt gegeven aan weerbaarheid.

* In Jaarsveld is er een monument aan het Kerkstraat; Het oorlogsmonument in Jaarsveld is
een zwart natuurstenen gedenksteen. Het monument is opgedeeld in drie vlakken, welke
gescheiden worden door horizontale belijning en wordt bekroond met een punt. Op het
monument staan het Nederlandse rijkswapen, een aantal emblemen en tekst. Symboliek;
Het oorlogsmonument herinnert aan drie inwoners uit Jaarsveld die zijn omgekomen tijdens
de Tweede Wereldoorlog.

TIP: De monumenten in onze gemeente zijn het gehele jaar te bezoeken. Goed om hier letterlijk en figuurlijk bij
stil te staan!.

Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. Ook staan we die
dag stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.
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Informatie externen
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