NIEUWS
nr. 24 - mei 2022

VERNIEUWDE WEBSITE
POSITIEVE COMMUNICATIE MET KINDEREN
BLOK 4: WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR

Van de directie
door meester Rob

Zoals u in een brief van ons bestuur heeft kunnen lezen, vertrek ik
als directeur van Reggewinde. Ik heb al veel vragen van ouders en
leerlingen gekregen naar het waarom. Deze beslissing wil ik graag
langs deze weg toelichten.
Eerst even terug in de tijd. Zo’n
vijf jaar geleden heb ik gesolliciteerd op de functie van directeur
van Reggewinde. Na bijna 18 jaar
leiding te hebben gegeven aan twee
SBO-scholen en twee basisscholen
in Hengelo, werd het tijd voor iets
nieuws. Ik herinner me nog goed
dat het in het sollicitatiegesprek
vooral ging over de ambities van de
school. Het team had onder leiding
van de vorige directeur al veel plannen gemaakt en het nieuwe gezicht
van de school werd ook al steeds
meer zichtbaar.
Zo was gekozen voor het Daltonconcept en werden langzaam maar
zeker de kenmerken van De Vreedzame School zichtbaar. Zorgelijk
was echter het leerlingenaantal.
Nog te weinig mensen hadden in de
gaten wat Reggewinde te bieden
had. Je kunt zeggen dat de winkel
(het onderwijs) al aardig op orde
was, maar de etalage nog rommelig. Daarom is de eerste jaren ook
veel ingezet op het pr-beleid. Al
snel merkten we dat steeds meer
ouders met meer- en hoogbegaafde
kinderen hun heil bij Reggewinde
zochten. Geconcludeerd werd dat
we eigenlijk te weinig kennis hadden en deze specifieke doelgroep
onvoldoende konden ‘bedienen’.
De school heeft zich hierin in snel
tempo kunnen specialiseren en
gelukkig steeds meer het onderwijs
kunnen bieden wat ook deze leerlingen nodig hebben.

Terugkijkend op deze vijf jaren, kan
ik vaststellen dat met de inzet van
ouders, leerlingen en personeel veel
bereikt is ten aanzien van bovengenoemde zaken.

Wel kom bij ons
op school !
Joep Woertman
Timor Bijl
Mila Boom
Mirre de Jong
Mattias de Leeuw
Sebastiaan de Leeuw
Ferren Evers
Rens Kamerbeek
Ivar Huiskes
Dante Welten
Emily Brinks
Lasse op den Dries
Larien Achram
Emily Profijt

Daar kunnen we met elkaar
trots op zijn. Ouders van
Reggewinde zullen veel
van deze ontwikkelingen
herkennen.
En toen kwam plotseling het
verzoek van het bestuur of ik eens
na wilde denken over een overstap
naar de Joppeschool. Het wonderlijke feit deed zich voor dat ik zelf
in de benoemingsadviescommissie
zat voor het vinden van een passende directeur voor deze mooie
school in de bossen bij Deventer.
Deze zoektocht had niets opgeleverd. Men zocht een ervaren
directeur die leiding zou moeten
geven aan de invoering van een
nieuw onderwijsconcept. Er is in
Joppe behoefte aan het opnieuw
inrichten van ‘de winkel’, inclusief
‘etalage’. Toen dit verzoek vanuit
het bestuur kwam, realiseerde ik
me dat de echte opbouwfase bij
Reggewinde is afgerond. De school
heeft een herkenbaar gezicht, een
goed pedagogisch klimaat en een
sterk groeiend leerlingenaantal.
Daar heb ik als onderdeeltje aan
mee mogen werken. En dat is waar
ik energie van krijg.

Dat heb ik ook gemerkt bij de vorming van de fusieschool Reggewijs
(’t Heem en de Peppel). Dit helpen
opbouwen, het ontwikkelen van
een onderwijsvisie en het bouwen
aan een teamgevoel bij de collega’s, ligt mij. En ook op Reggewijs
worden de laatste tijd veel nieuwe
leerlingen ingeschreven! Met dank
aan de inzet van de collega’s en
de reclame van de ouders voor de
school.
Ik draag met een goed gevoel Reggewinde over aan mijn opvolger en
ben blij verder te mogen bouwen
aan Reggewijs, waar de winkel en
etalage in een verbazingwekkend
snel tempo op orde zijn gebracht
door personeel en ouders, met
ondersteuning van het bestuur. En
daar komt de Joppeschool vanaf het
volgend schooljaar bij als nieuwe
uitdaging.
Dat neemt niet weg dat ik met
weemoed afscheid neem van
leerlingen, ouders en collega’s van
Reggewinde. Als je ergens met veel
plezier hebt gewerkt, is afscheid
nemen altijd lastig, maar altijd nog
beter dan opgelucht zijn dat je vertrekken kunt.
Rob Huberts
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Van onze schoolzorgondersteuner

Positieve communicatie
met kinderen
Communiceren met kinderen blijkt beslist niet eenvoudig. Hoewel
we er allemaal, als ouders, als familie of als professional mee te
maken hebben. Consequent zijn, grenzen stellen, positief gedrag
belonen, het is algemeen bekend. Vaak lukt dit ook aardig. Met
liefde en geduld kom je een heel eind. Maar opvoeden…Hoe kan je
dit eigenlijk doen op een manier dat bij jou past? En hoe kan het
zijn dat je als ouder jezelf bepaald gedrag ziet doen, wat je eigenlijk niet zou willen… en je in nogal wat valkuilen trapt.
Hieronder zijn van die herkenbare
voorbeelden die in de praktijk
gebeuren, ondanks dat je dit niet
wil:

Hieronder staan een aantal manieren om je kind te stimuleren om
positief gedrag te vertonen.

Zeg niet ’niet’, maar
Je reageert nèt wat meer geïrriteerder
dan je zou willen of je emoties nemen
de overhand waardoor je ook vanuit je
emotie reageert.
Je hebt van alles geprobeerd, maar
weet niet hoe je in deze situatie(s) nog
kunt reageren of grenzen kunt stellen.
Je kind(eren) doet niet wat jij graag
zou willen, maar juist het tegenovergestelde…
Straffen, belonen, positief, negatief…
Wanneer doe je nu wat in de opvoeding?
Wanneer je op een juiste en positieve manier communiceert, zal
je een kind kunnen stimuleren om
zich wenselijk te gedragen. Een kind
voelt zich niet aangevallen en zal
ervaren dat je het beste met hem/
haar voor hebt. Het is een ideale
basis voor het ontwikkelen van
een positief zelfbeeld en ook voor
een positieve ontwikkeling op alle
andere terreinen. Zo leren ze ook
hoe ze respectvol met anderen om
moeten gaan en hoe ze het beste
uit zichzelf kunnen halen.
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verander het in ‘doen’
Vermijd het woord ’niet’. Denk maar
aan het veelgebruikte zinnetje
‘Denk NIET aan de roze olifant’. En
wat plopt er op…juist! Je hersenen
verwerken woorden namelijk met
beelden, dus je kunt het bijna niet
voorkomen een grote roze olifant
voor je te zien. De manier waarop
je het woord ’niet’ om kan zetten in
’doen’ is je steeds afvragen: wat kan
ik anders van mijn kind vragen dat
nuttig is en of veilig? Bijvoorbeeld:
’Zet je melk maar veilig weg op tafel’
i.p.v. ’Niet weer je melk omgooien’.

Beschrijf wat je ziet of
beschrijf het probleem
Heeft je kind iets gedaan waar je
niet blij mee bent? Blijf dan rustig
en beschrijf wat je ziet, zonder daar
meteen een oordeel aan te verbinden. Laat je kind zelf zijn conclusie
trekken uit jouw constatering.
Heeft je kind bijvoorbeeld het bad
tot aan de rand laten vollopen?
Zeg dan: het water staat bijna tot
aan de rand. En niet: wat doe je nu
weer? Moet het hele huis overstromen?

Rianne Bosch
Schoolzorgondersteuner
Bellen en whatsapp: 06-10037394
E-mail: r.bosch@hellendoorn.nl
Donderdagochtend van 9:00- 12:30 uur
aanwezig op de Reggewinde.

Geef je kind informatie
Het is voor een kind gemakkelijker
om met informatie om te gaan dan
met een beschuldiging. Blijf dus
feitelijk en laat een kind zelf ontdekken wat de juiste handeling is. Staat
het pak melk sinds de lunch al op
tafel? Zeg dan: jongens, melk wordt
zuur als je het niet in de koelkast
zet. Grote kans dat je kind de melk
alsnog opruimt.

Geef je kind een keuze
Als je een kind een keuze geeft, dan
zal hij/zij zich minder verzetten
tegen datgene wat jij wilt dat hij/zij
doet. Een kind heeft dan het gevoel
dat hij/zij ook mag bepalen wat er
gebeurt. Wil je dat een kind zich
aankleedt? Geef hem/haar dan een
keuze. Wil je vandaag je rode of je
blauwe broek aan?
Keuzes maken is voor een kind een
goede oefening in het zelfstandig
nemen van beslissingen.
Wil je meer weten over positieve
communicatie met kinderen?
Heb je vragen over gedrag van je
kind of kom er zelf niet meer uit,
neem dan gerust contact met mij
op. Ik kan meedenken en samen
onderzoeken wat er nodig is.
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Even terugblikken

Wat was het weer leuk en leerzaam!
Reflectie is een belangrijk onderdeel van daltononderwijs. Daarom blikken we met de kinderen
regelmatig terug op de voorbije periode. En daarom blikken we elke nieuwsbrief ook terug op alle
activiteiten die we ondernomen hebben op school.

Op beide locaties hebben we paasactiviteiten
gedaan.
Locatie Kruidenwijk had
een paasontbijt met
aansluitend een spelletjescircuit die door
groep 7/8 georganiseerd
werd.
En locatie Hellendoorn
had een knutsel-, spelletjes- en eierzoekdag.

Om het plezier in lezen te ontwikkelen
hebben onze jongste groepen een bezoek
gebracht aan de bibliotheek. Nu weten ze
waar alle mooie voorleesboeken te halen
zijn! En het leuke was dat ouders en grootouders ook welkom waren. Zo konden ze
samen in de bieb genieten van hoe fijn
voorleesmomenten zijn.
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In groep 7/8K kwam de oma van juf Charlotte vertellen over de Tweede Wereldoorlog. De kinderen
luisterden ademloos naar de ervaringen en stelden
alle vragen die ze wilden.

Groep 4 t/m 8 van
locatie Hellendoorn was
uitgenodigd voor het
maakcircuit dat door de
bibliotheek georganiseerd was. Ze maakten
kennis met 3D-pennen,
programmeerbare
robots, VR-brillen en
andere technische
‘maakdingen’.
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Tijdens de Koningsspelen begonnen we de dag met
een gezond ontbijtje op school. Daarna hebben onze
onderbouwgroepen spelletjes gespeeld op het plein
en ging de midden- en bovenbouw naar de Koningsspelen die georganiseerd werden door Reggesteyn.
Een sportieve en gezellige dag!

Drie teams van de Reggewinde deden
mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Het
meidenteam schopte het zelfs tot de finaleronde en werd na een spannende strafschoppenserie kampioen van de gemeente
Hellendoorn! Zij gaan dan ook door naar de
regionale kampioenschappen.
Onze beide groepen 7/8 hebben dit kampioenschap gevierd met heerlijk gebak. We
willen al het publiek bedanken voor hun
support!

Op beide
locaties
werden we
verrast door
de ouderraad
tijdens Nationale Pannenkoekendag!
We lunchten
met heerlijke
versgebakken pannenkoeken!

Lees verder
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De middenbouw - en
bovenbouwgroep van
locatie Hellendoorn hebben
acties op touw gezet om
geld in te zamelen voor Giro
555. Met een kleedjesmarkt
en een sponsorloop hebben
ze samen maar liefst
€1063,- opgehaald.
Complimenten voor hoe
de klassen dit bedacht en
georganiseerd hebben!

Onze groepen 8
hebben voor de
meivakantie de IEP
Eindtoets gemaakt.
Ze hadden zich
goed voorbereid,
dus konden met
zelfvertrouwen aan
de toets beginnen.
Over enkele weken
verwachten we de
uitslag.

Op beide locaties
waren er verrassende en bijzondere optredens
tijdens het Open
Podium.
Kinderen lieten
hun talenten zien
aan de rest van
de school en het
publiek genoot
ervan!

Van de Medezeggenschapsraad
Elke nieuwsbrief zal een MR-lid van de oudergeleding zich hier
voorstellen. Deze keer: Tjeert-Jan van Hoogen.
Hallo allemaal even
voorstellen, ik ben
Tjeert-Jan van
Hoogen. Vader van drie
jongens: Quinn, Dean
en Aeron in de leeftijd
van 12, 10, en 7.
Allemaal hebben ze op
de Reggewinde onderwijs genoten of genieten hier nog
steeds van! Vroeger heb ik zelf ook
op de Reggewinde gezeten (voorheen de Tormentil) en zodoende
ook mijn kinderen!
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Op dit moment zit ik in
de MR als oudervertegenwoordiger en weet
als geen ander de uitdagingen van vroeg- of
wat-minder-vroege
bloeiers! Deze ervaringen
motiveren mij om het
onderwijs op de Reggewinde nog beter te
maken voor iedereen! Wil je weten
hoe het voor mij als ouder is verlopen of heb je vragen, stel ze gerust!
Ik ben bijna iedere dag wel te vinden
op het schoolplein.

Binnenkort zal de MR u via de
Varietas app uitnodigen om
deel te nemen aan de derde
ouderklankbordbijeenkomst.
De oudergeleding van de MR wil
dan met een zo breed mogelijke
vertegenwoordiging van de
ouders van gedachten wisselen
over hoe het onderwijs ervaren
wordt en wat er leeft. Hier doen
ze hun voordeel mee bij het
MR-werk.
Wilt u meepraten? U kunt zich
t.z.t. dan via de app aanmelden.

Reggewinde Nieuws

Belangrijk om te weten

Vernieuwde schoolwebsite
In navolging van de nieuwe Varietas-app is ook onze schoolwebsite vernieuwd in de stijl van Varietas. De inhoud is grotendeels
hetzelfde, maar toch zijn er enkele zaken anders. Hier leest u wat
voor u belangrijk is om te weten.
Foto’s
De fotoalbums van onze school
zijn via een knop bereikbaar. U zult
zich wel eerst moeten registreren
bij Myalbum.com en eenmalig een
toegangscode invoeren. Daarna
heeft u de hele schoolloopbaan
toegang tot de fotoalbums. De toegangscode is opvraagbaar via mail
bij l.bijl@varietas.nl.

Ouder ABC
Van alle praktische zaken hebben
we in het Ouder ABC beschreven
hoe alles reilt en zeilt bij ons op
school. Voorbeelden zijn: ziekmeldingen, Swim2Play, vervoer bij
excursies, de ouderbijdrage en de
viering van verjaardagen. Ideaal
voor nieuwe ouders of als u even
weer wilt lezen hoe het zat.

Ziekmeldingen
Ziekmeldingen konden voorheen
ook nog wel gedaan worden via een
formulier op de website. Dit kan nu
niet meer. Dat kan alleen nog via de
Varietas-app.
Documenten
Via de knop Documenten komt u
bij verschillende documenten en
mappen. U vindt er alle belangrijke
formulieren en schooldocumenten
(zoals aanmeldingsformulieren en
de schoolgids). Daarnaast is er ook
nog een map met Leerwijzers. Hier
staan alle benodigde documenten
voor thuisleren en huiswerk.
Ouderportaal
Heeft u geen beschikking over
de Varietas-app op uw mobiel of
tablet? Dan kunt u via de schoolwebsite naar het Ouderportaal van
onze school. Daar vindt u alles wat
ook in de Varietas-app staat, maar
dan in uw browser.
Ondanks zorgvuldige controle,
kan het uiteraard nog zijn dat u
zaken vindt die verbeterd moeten
worden. Dan horen we het graag.
Via het contactformulier op onze
site kunt u uw opmerkingen kwijt.

Kalender mei
• wo 18 mei
Regionale finale
schoolvoetbal
• wo 25 mei
Schooltennis
• do 26 en vr 27 mei
Hemelvaartsvrij
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Vreedzame School blok 4

We hebben hart voor elkaar
We starten deze week met blok 4 van de Vreedzame School. Dit
blok gaat over gevoelens. 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 leerlingen “hart voor elkaar “ hebben,
d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als leerlingen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en
zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Leerlingen zijn
dan beter in staat om
conflicten positief op te
lossen.
Om met elkaar over
gevoelens te praten, is
het van belang dat de
leerlingen zich veilig
voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze
gesprekken de veiligheid
in de groep. Er ontstaat
een vertrouwde sfeer.
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De lessen gaan over dingen die je
leuk vindt en waar je blij van wordt.
Na afloop staan de leerlingen stil
bij de vraag of iedereen een leuke
les heeft gehad en
worden zo mogelijk afspraken voor
een volgende keer
gemaakt.
We leren de leerlingen
dat ze mogen ‘passen’. Op school wordt
het steeds ‘gewoner’
om over gevoelens te
praten; in het begin is
het vaak nog onwennig. Uiteraard houden
we er rekening mee
dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn
of haar gevoelens
praat.

We hebben het over
gevoelens als boos en
verdriet. We bespreken
wat het betekent als
iemand wordt buitengesloten. De leerlingen
leren herkennen wat hen
boos maakt en hoe ze hun
boosheid uiten. Ze leren
dat ‘afkoelen’ belangrijk is
om een conflict te kunnen
oplossen.

De lessen zijn gericht op:
• Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
• Het herkennen en benoemen van gevoelens.
• Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
• Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen
zien hoe anderen zich voelen.
• Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of
angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
• Het nadenken waar je boos van wordt en welk
gedrag je dan vertoont.

Verder gaat het in blok 4 over blij
zijn, tevreden zijn, over opkomen
voor elkaar.

We willen leerlingen
de ruimte geven om
zelf te kiezen wat ze
over hun gevoelens
kwijt willen.

•
•
•
•
•
•

Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet
nadenken over een oplossing.
Het nadenken over buitensluiten als vorm van
pesten en wat dat met je doet.
Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in
de groep niet prettig voelt.
Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
Het samen bedenken en verzorgen van een les die
iedereen leuk vindt.
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