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Nieuwsbrief december 2022 

Kerstvakantie 
Maandtekst  
Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de 
belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. 
Mattheus 18 vers 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben als team enorm genoten van het 
Kerstfeest op school. Prachtig om alle kinderen te 
zien stralen en zingen op het plein en in de klas. Als 
team wensen wij u gezegende Kerstdagen toe met 
uw gezin en familie. Geniet van de Kerstvakantie en 
we hopen alle kinderen op maandag 9 januari weer 
te ontmoeten.  
Let op: Morgen (vrijdag 23 december) hebben de 
kinderen van groep 1-4 VRIJ, de kinderen van groep 
5-8 hebben wel een schooldag.  
 
Agenda Januari 2023  
Woensdag 04-01 = Verjaardag meester Jan-Jaap 
Zaterdag 07-01 = Verjaardag juf Jolanda 
Maandag 09-01 = Eerste schooldag in 2023 
Woensdag 18-01 = Schoolfotograaf 
Woensdag 25-01 = Vergadering MR 
Donderdag 26-01 = Kinderen ’s middags VRIJ 
 
Mededelingen 
• Schoolfotograaf = De schoolfotograaf komt 
woensdag 18 januari bij ons op school. Er worden in 
januari alleen pasfoto’s en groepsfoto’s gemaakt en 
direct na de zomervakantie is het ook mogelijk om 
gezinsfoto’s te laten maken.  
• Op donderdag 26 januari hebben we als team een 
studiemiddag georganiseerd. We gaan aan de slag 
met ons nieuwe schoolplan. ’s Middags zijn de 
kinderen VRIJ.  

De Vreedzame school Blok 4 
We hebben hart voor elkaar 
In januari zullen we starten 
met Blok 4 van De 
Vreedzame School.  
Om kunnen gaan met 
gevoelens is van groot 
belang voor een positief 
klimaat in de klas en in de 
school. De Vreedzame School streeft naar een 
klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin 
kinderen “hart voor elkaar “hebben, d.w.z. dat ze 
met respect omgaan met elkaar. Dat gaat 
gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun 
gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van 
anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in 
staat om conflicten positief op te lossen.  
 
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van 
belang dat de kinderen zich veilig voelen in de 
groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken 
de veiligheid in de groep. Er ontstaat een 
vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens 
als boos en verdriet. We bespreken wat het 
betekent als iemand wordt buitengesloten. De 
kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en 
hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” 
belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. 
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, 
over opkomen voor elkaar.  
 
NIEUW op school 
Vanaf januari starten Sofie en Yasmin in groep 1. 
Van harte welkom en we hopen dat de kinderen 
een prachtige tijd zullen hebben op Basisschool 
TOV.  
 
Regels inloop om 8.30 uur (herhaling) 
Het blijft belangrijk om te benoemen hoe belangrijk 
het is dat we op tijd kunnen starten. Om 8.25 uur 
gaat de eerste bel en lopen de kinderen naar 
binnen. De juf/meester staat bij de deur en zegt alle 
kinderen gedag. Als uw zoon/dochter te laat is, dan 
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wordt dat belangrijke moment gemist. Daarnaast 
start direct om 8.30 uur de groep met een activiteit 
en een leerling die te laat is zorgt dat voor 
verstoring. Dringende oproep: Kom op tijd!  
 
Lopen ouders mee naar binnen?  
Groep 1/2 = Ouders lopen met het kind mee naar 
binnen.  
Groep 3 tot 8 = Alle ouders brengen hun kind 
(indien nodig) bij de buitendeur en daarna loopt uw 
kind zelf naar binnen.   
 
Kerstfoto’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adreswijziging  
Heeft u een adreswijziging of een nieuw mailadres? 
Laat het ons weten: adm.tov@gavescholen.nl 
 
Contact 
Locatieleider Jan-Jaap Vermeer 
Pr. Willem-Alexanderpark 602 
T: 0318-522807 
E: tov@gavescholen.nl  
W: tov.gavescholen.nl 
 
 


