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AGENDA
Maandag 20 september
Studiedag
Leerlingen vrij
Dinsdag 21 september
Prinsjesdag
Leerlingen vrij
Maandag 27 september
MR vergadering

Regels in onze school
Op De Haagse Beek hanteren we vijf vuistregels. In elke nieuwsbrief staat steeds één regel
centraal. In deze nieuwsbrief lichten we eerst alle vijf de regels kort toe;

Ik ga goed met spullen om.
Wij zijn zuinig op de spullen binnen en buiten de school en hier besteden we ook aandacht
aan. Het besef dat spullen geld kosten is een belangrijk aandachtspunt die we meegeven
aan onze leerlingen. We willen toch allemaal dat mooie spullen mooi en goed blijven en lang
meegaan.
Ga dus met de spullen om alsof ze van jezelf zijn. Het is vervelend wanneer er spullen
kapotgaan, per ongeluk of expres. Doe daarom voorzichtig, ook wanneer de spullen niet van
jou zijn. Ruim alles altijd netjes op, zodat er de volgende keer door jou zelf of een ander ook
weer mee gespeeld mag worden.

Ik let op mezelf.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Je kiest je eigen woorden of de manier
waarop je met je lichaam reageert. Iedereen wordt wel eens boos, maar hoe reageer je
dan? Blijf je rustig? Tel je wel tot 10? Of word je agressief en ga je schelden of vechten.
Ieder kind leert bij ons op school op zichzelf te letten. Elke dag werken we in de klas aan
sociale vaardigheden en oefenen we gewenst gedrag te vertonen. Vaak horen we namelijk
binnen en buiten de schoolkinderen zeggen: “Ja maar hij/zij….. of: Hij/zij deed het ook….”.
Het gaat voor de kinderen vaak gemakkelijker om het gedrag van anderen te veroordelen
dan om op het eigen gedrag te letten. Dat is niet de bedoeling. Let op jezelf! De
leerkrachten kunnen jou helpen daar een truc voor te vinden die bij jou past.
Ik praat met een ander.
Praten, communiceren, het overbrengen van boodschappen aan anderen. Het hele leven
bestaat uit praten met of zonder woorden. Iedereen zendt signalen uit. Hoe praten we met
elkaar: Schreeuwend, gillend, gebarend, rustig, vriendelijk, inlevend of met respect?
Bij ons op school besteden we aandacht aan het op een respectvolle manier en op een
rustige toon met anderen praten. Ook bespreken we met de leerlingen waarom dit
belangrijk is. Door te praten kunnen we anderen onze bedoelingen en wensen duidelijk
maken. Nu, maar ook later. We verwachten dan ook dat alle volwassenen die in de school
komen (Haagse Beek personeel, ouders, ect.) vriendelijk en respectvol met elkaar te
communiceren ten behoeve van een prettige sfeer op school.
Ik luister naar een ander.
Horen wat een ander zegt en zien hoe een ander zich voelt. Kijk je wel iemand aan wanneer
die tegen je praat? Laat je de ander uitpraten of onderbreek je hem of haar? Hoe ziet
iemand zijn gezicht eruit tijdens het praten met elkaar? Is hij of zij boos, blij, verbaasd of
verdrietig? Welke signalen zie en hoor je van de ander? Echt luisteren is best lastig!
Dagelijks besteedt de school aandacht aan het luisteren naar anderen. Veel misverstanden
ontstaan eigenlijk doordat we vergeten wat een ander zegt, of we luisteren maar half.
Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan. Met allerlei activiteiten (lessen, spelletjes, enz.)
ondersteunen we het luistergedrag van elkaar. Wij als school vinden het belangrijk dat

volwassenen hierin het voorbeeld geven door te allen tijde aandachtig naar elkaar
(kinderen, ouders, collega’s) te luisteren.
Ik help een ander.
Samen iets optillen. Helpen met een rekensom. Iemand troosten die verdrietig is. Op het
klimrek de hand van iemand vasthouden. Een pen oprapen die iemand heeft laten vallen.
Iets doen voor een ander is heel gewoon en vaak een kleine moeite. Bovendien wordt
iedereen blij wanneer iemand ons helpt of wanneer je een ander kan helpen. Wij besteden
op school actief aandacht aan het helpen van elkaar. Dagelijks stimuleren wij de kinderen
om samen te werken, samen te spelen en elkaar te helpen waar nodig. Daarvoor moeten wij
als volwassenen ook het goede voorbeeld geven. Wij helpen kinderen bij het werk, bij het
leren met elkaar op een gewenste manier om te gaan, voor zichzelf op te komen en nog veel
meer. Andersom helpen de kinderen ons ook vaak. Zo doen ze klusjes, helpen met
opruimen, helpen elkaar bij het maken van de sommen of laten ze iemand met het spel
meespelen die alleen aan de kant zit. Iedereen kan iemand helpen!

Nieuwe fysiotherapeut
Per 1 november neemt een nieuwe kinderfysio haar intrek in onze school. In een volgende
nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen. Dit is goed nieuws voor alle leerlingen die fysio
moeten krijgen of die nog op de wachtlijst staan. Het team van de Haagse Beek kijkt uit naar
deze nieuwe samenwerking.

Wensen kenbaar maken in Social Schools
Op onze school werken we met Social Schools als communicatieplatform met ouders. Het is
fijn om te kunnen melden dat nagenoeg alle ouders inmiddels beschikken over een account.
Graag zouden wij zien dat u in uw account aangeeft wat wij wel of niet met fotomateriaal
mogen
doen
waar
uw
kind
op
staat.
Dat
doet
u
als
volgt;
Log in op Social Schools en klik op de button 'administratie’. Wanneer u meerdere kinderen
bij ons op school hebt, selecteert u het kind waarvan u de voorkeuren wil invullen. U krijgt
dan de button ‘toestemmingen’ te zien. Tik deze aan en vul per onderdeel in wat uw
voorkeuren zijn. Druk hierna op ‘opslaan’ en herhaal deze stappen voor uw eventueel andere
kinderen.
Alvast bedankt.

Omgekeerd oudergesprekken
11 oktober zullen wij weer met alle ouders het omgekeerd oudergesprek voeren. Wij horen
dan graag van u meer over uw kind. U krijgt hier nog een apart bericht over. Inschrijving voor
deze gesprekken gebeurt via Social Schools. Het team van de Haagse Beek hoopt u allemaal
weer te kunnen ontmoeten.

Klassenouders
Nu de Coronapandemie op zijn retour lijkt en de 1,5 meter regel verdwijnt zouden wij graag
weer een beroep doen op u als ouder. Eerder maakten wij daarvoor gebruik van de
zogenoemde klassenouders. Een klassenouder fungeert als aanspreekpunt voor de
groepsleerkracht en ondersteunt indien beschikbaar waar mogelijk. Ook hopen wij weer een
bestand met ‘hulpouders’ te kunnen aanmaken. Een hulpouder kunnen wij bijvoorbeeld
bellen om mee te gaan met ‘uitjes', vragen ons te helpen om feesten te organiseren. Veel
contact met hulpouders verloopt via de klassenouder, die als het ware alle hulp coördineert.
Lijkt het u leuk de klassenouder te zijn van de klas van uw kind, of zou u ons incidenteel willen
ondersteunen als hulpouder? Stuur hiervoor een mailtje naar onze oudercoördinator juf
Veronique Visser via v.visser@sbodehaagsebeek.info. Vermeld hierin uw naam, de naam en
klas van uw kind en de keuze voor klassenouder of hulpouder. Juf Veronique neemt daarna
spoedig contact met u op.

Luizenpluizers
Na iedere vakantie is het gebruikelijk dat wij onze leerlingen checken op luizen en/of neten.
Hoe eerder we deze kriebelaars ontdekken, des te minder hinder zullen we allemaal met

elkaar van deze beestjes ondervinden. Het luizenpluizen gebeurt onder leiding van onze oudcollega en nu tevens vrijwilligster Ingrid Spoor. Ook zij zou graag een beroep doen op u als
ouder om haar te ondersteunen bij het pluizen. Bent u in de gelegenheid om ons na vakanties
te helpen bij het luizenpluizen? Stuur hiervoor een mailtje naar onze oudercoördinator juf
Veronique Visser via v.visser@sbodehaagsebeek.info. Zij brengt u hierna in contact met Ingrid
Spoor.

Het eerste uitje is een feit
Op vrijdag 17 september stond het eerste uitje na lange tijd weer op de agenda. Ditmaal
mocht groep 8 deelnemen aan het jaarlijks survivalevenement van de ROC-opleiding tot
sportagoog. Dit betekende voor deze groep vroeg opstaan en op de fiets naar het
recreatiegebied Ockenburg in Kijkduin.
Het was een geweldig leuke dag met zonnig weer en een mooie 9e plaats op de ranglijsten.
Hieronder een paar leuke foto’s van deze ontzettend leuke kanjers.

Juiste gegevens
Voor ons als school is het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente
contactgegevens. Is uw adres, telefoonnummer of emailadres veranderd? Geeft u dat dan
direct door aan onze administratie via l.wielenga@sbodehaagsebeek.info of per telefoon op
nummer 070-3237234.

