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Nieuwsbrief 1 schooljaar 2021-2022

Heilinde nieuws
Ondertussen hebben we er al weer 6 weken onderwijs in dit nieuwe schooljaar opzitten.
De kennismakingsgesprekken met ouders zijn geweest en de herfstvakantie is alweer in aantocht.
We kijken terug op een fijne start van het nieuwe schooljaar en hopen dit gedurende het schooljaar zo vast
te kunnen houden.

Schoolreis 23 september
Op donderdag 23 september heeft Basisschool Heilinde een zeer geslaagd schoolreisje gehad met de
groepen 3 t/m 8. De leerlingen hebben kunnen genieten van alle activiteiten die Duinoord te bieden heeft
en van al het lekkers wat ze konden eten en drinken.
De oudervereniging wil de ouders en/of verzorgers heel erg bedanken voor de steun die we middels de
vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis hebben mogen ontvangen.
Door jullie steun kan de oudervereniging i.s.m BS Heilinde de leerlingen ieder jaar (mits er geen
maatregelen zijn) een onvergetelijk schoolreis bieden. Nogmaals bedankt hiervoor!
We hopen dat alle leerlingen het erg leuk hebben gevonden!
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging BS Heilinde.

M5 Methode
Melden in de Meldbox van de M5methode
Ouders en de leerkrachten van school kunnen niets doen aan ongewenst gedrag als zij niets weten
Volwassenen worden door de kinderen vaak buiten spel gehouden. Pestincidenten vinden vooral plaats op
de vrije momenten en dus buiten de waarneming van volwassenen. De kinderen en de klas of groep weten
alles maar houden hun mond. Hoofdrolspelers willen uiteraard niet dat hun negatieve gedrag wordt
gemeld.
Door incidenten te melden als NIET-OK, zorgen we er samen voor dat structureel pesten tot het verleden
gaat behoren.
Door ongewenst gedrag consequent te melden draag je bij aan het tijdig stoppen van pesten zodat
structureel en stelselmatig pesten niet meer mogelijk is. Alle narigheden en frustraties, die door stelselmatig
pesten worden veroorzaakt kunnen dan worden voorkomen.
Wij vragen alle betrokkenen incidenten over niet-ok gedrag consequent te melden en ook te blijven
melden.
Pesten kan worden gestopt door een duurzame en structurele aanpak. Dat kan niemand alleen. Dat kunnen
we wel met elkaar doen; leerkrachten, ouders, kinderen zelf, broertjes en zusjes. Ook als je je zorgen maakt
over een vriendje of vriendinnnetje kun je het incident gewoon melden.

Melden kan middels de link op de website van de school. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.
Samen maken we en houden we de school sociaal veilig
Wat kan er gemeld worden: (zie ook voorbeelden van pesten)
- alle soorten van fysiek geweld zoals; slaan, schoppen, duwen, trekken, spugen
- alle soorten van verbaal geweld zoals; uitschelden, (be)dreigen, roddelen, discrimineren
- alle soorten van de ander voor gek zetten: uitlachen, belachelijk maken etc.
- spullen afpakken, verstoppen, vernielen
- opwachten, opjagen, achtervolgen, klem zetten
- ongewenste aanraking, betasting intieme delen
- opdrachten krijgen, tegen je wil moeten medoen aan/met iets, onder dwang of door groepsdruk
- negeren, buitensluiten/niet mogen meedoen, niemand wil naast je zitten, niet gekozen worden
- online pesten, via computer of telefoon
- alles wat onprettig aanvoelt of je een onveilig gevoel geeft, ook al nam je deel, of moest je meedoen.

Wie kan er melden
Ouders, leerkrachten, omstanders, vriendjes, broer of zus en natuurlijk het slachtoffer zelf of de meelopers
die het zelf eigenlijk ook niet meer leuk vinden.
Registratie gegevens
Alle informatie wordt vastgelegd om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen, situaties, tijdstip, omgeving en
betrokkenen. Alleen de schoolleiding kan alle meldingen inzien en elke leerkracht kan de meldingen van de
eigen groep zien. Om de veiligheid van de melders te waarborgen en binnen de kaders van de Wet
bescherming privacy te blijven, worden alle meldingen vertrouwelijk behandeld en mag het gemelde niet
worden medegedeeld aan derden.
Analyseren van de gegevens
Uiteindelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen incidentele misdragingen, wat bij opgroei gedrag
hoort, en structurele misdragingen wat school sociaal onveilig maakt.
Kinderen die zich bezighouden met stelselmatige misdragingen en daar moeilijk mee kunnen stoppen
zullen met gelegenheidsbeperkende maatregelen en risicobeschermende maatregelen op maat worden
geholpen om daarmee te stoppen.
Dit helpen is niet vrijblijvend. Alle kinderen die zich bezighouden met stelselmatige misdragingen zullen
daar uiteindelijk mee moeten stoppen. Kinderen die sterk opvallen kunnen extra hulp krijgen maar zullen
uiteindelijk ook moeten stoppen met misdragingen om het in en rond de school voor iedereen sociaal
veilig te kunnen maken.
Op de home pagina van onze website vind u de link meld niet oké gedrag.

Voorlezen tijdens de kinderboekenweek
De kinderen uit groep 4 lezen elkaar voor tijdens de kinderboekenweek.

Schoolhandbaltoernooi
Twee teams van onze school, de handbalkiddos en
7c de kampioenen streden mee met het schoolhandbal toernooi.
Helaas zijn ze niet in de prijzen gevallen maar hebben wel een leuke,
sportieve middag gehad.

Kleding actie Maandag 18 oktober a.s.
De herfst is aangekomen. Heeft u ook uw kledingkasten al uitgemest 😉 en de zomerkleding omgewisseld voor de
herfst/winterkleding??? Of staat dit nog op uw To Do.
Maandag 18 oktober organiseert de oudervereniging weer een kleding actie i.s.m. Bag 2 school!
Deze dag is er een inzamel punt van 08:15 – 09:30 en van 13:00 – 14:00 geopend waar u uw oude
kleding en schoenen in kan leveren. Het inzamel punt is bij de poort aan de Poppenstraat. U kunt
uw oude kleding en schoenen in dichte vuilniszak inleveren. Natuurlijk zijn meerdere zakken
welkom 😊
Let op: de kleding niet kapot en vies/nat zijn!
Voor iedere kilo kleding/schoenen krijgt de oudervereniging een vergoeding.
Wij hopen zoveel mogelijk op te halen zodat we dit bedrag bij kunnen leggen om de eigenbijdrage
voor de schoolreis zo laag mogelijk te houden en voor evt. extra bij te leggen bij de vieringen en activiteiten die dit schooljaar
georganiseerd zullen gaan worden.
We hopen op heeeeeeel veeeeeel zakken kleding en schoenen 😉
Tot maandag 18 oktober!
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging

