Verkiezingen GMR 2022
Dé kans om mee te denken met het beleid van SpoVenray en indirect ook met dat van de eigen school.
Vindt u dat interessant en
belangrijk? Stelt u zich dan kandidaat! In de bijlages vindt u alle informatie.
Shirtjes wandelvierdaagse
Maandag dienen alle kinderen hun shirt van de wandelvierdaagse mee naar school te nemen. Deze
mogen ongewassen in de eigen klas ingeleverd worden.
Jeelo Project 6: Veilig helpen (13 juni t/m 20 juli 2022)
Waarom dit project?
In het dagelijks leven gebeuren soms kleine of grotere ongelukken. Hoe kun je jezelf en anderen dan
veilig helpen? Leerlingen oefenen EHBO-vaardigheden in spelvorm. Ze raken zo vertrouwd met
ongevalssituaties. Door die ervaring en kennis worden ze zekerder en zijn ze in staat om kalm te
blijven en hulp te halen in echte situaties.
Doel van dit project is niet om medisch hulpverlener te worden, maar om te ervaren dat je bij een
ongeluk iets voor een ander kunt betekenen door gericht hulp te halen. Dat kan alleen als je kalm blijft
en duidelijk vertelt wat er aan de hand is.
Competenties als rode draden
In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken,
onderzoeken, leren en presenteren.
De rode draden zijn:
● Van handelen bij klein letsel tot handelen bij levensbedreigende situaties: Kinderen
leren bijvoorbeeld wat te doen bij een tand door de lip, een wond, een botbreuk en bij
iemand die bewusteloos is.
● Van hulp halen tot zelf eerste hulp geven: Kinderen leren een volwassene te halen om
hulp te bieden, ze leren bellen met 112 en ze geven zelf hulp bij een ongeval.
● Van preventie tot hulp bieden: Kinderen leren hoe zij ongelukken kunnen voorkomen,
hoe zij onveilige situaties kunnen melden en hoe zij zelf kunnen handelen bij
ongelukken.
● Van kleine ongelukken tot rampen: Kinderen leren wat te doen bij een klein ongeluk
thuis of op school tot wat je moet doen als het luchtalarm afgaat.
● Van kritiek tot feedback: Kinderen leren omgaan met feedback, met kritiek geven en
met complimenten ontvangen. Competenties als rode draden

Leren in en met de omgeving
De brandweer, de politie, een ambulance-medewerker of EHBO’er vertelt over zijn werk of de kinderen
gaan bij een van hen op bezoek. Een EHBO’er, een BHV’er, een huisarts of ambulancedienst geeft een
workshop EHBO. Een grimeur, lotus slachtoffer of dramadocent geeft een workshop ‘slachtoffer
spelen’ aan de kinderen.
Schoolbrede activiteit bij dit project
De wijkagent van het dorp, Pim Hoevenaars, komt maandag 13 juni vertellen over allerlei onderwerpen
waarmee de politie te maken heeft. Denk hierbij aan de kleding en attributen van een politieagent,
brand, een ongeluk, diefstal, de meldkamer, rampen, enz.

Strijkkralen gezocht!
De kleuterjuffen zijn op zoek naar strijkkralen. Wie heeft er thuis nog liggen, die niet meer gebruikt
worden en wil deze graag aan de kleuterklassen geven? Je mag ze afgeven bij groep 1-2A of 1-2B.
Alvast bedankt!
Groetjes, de kleuterjuffen

