Nieuwsflits

Vakantie
Na een mooi schooljaar, waarin er door iedereen hard gewerkt is, is het nu
tijd voor vakantie.
Vandaag, de laatste vrijdag van het schooljaar hebben we met een
fantastische intocht, een spetterend open podium, afscheid genomen van
meester Paul, juf Marijke en juf Sonja. Deze collega’s gaan genieten van hun
welverdiende pensioen en beginnen aan een nieuwe fase in hun leven. Ook
juf Coby en juf Angela zijn voor het laatst op de Horizon.
Ik wens iedereen, ouders, leerlingen en collega’s een heel fijne vakantie.
Geniet van de vrijheid. Op maandag 22 augustus om 8.30 uur beginnen we
weer aan een nieuw schooljaar.
Met vriendelijke groet,

Agnes Baartman

Kiva
Vanaf volgend schooljaar volgen de leerkrachten een training waardoor wij een KiVa school
worden. KiVa is een programma dat scholen gebruiken om ervoor te zorgen dat alle kinderen een
fijne schooltijd hebben. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”.
Wat is Kiva?
KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en
oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn om
pesten tegen te gaan op basisscholen.
Het percentage kinderen dat zegt maandelijks of vaker gepest te worden daalde op KiVa- scholen
met meer dan de helft. Daarnaast komen kinderen die hebben deelgenomen aan het KiVaprogramma vaker voor gepeste kinderen op. Verder is aangetoond dat Kiva een gunstig effect
heeft op schoolplezier, schoolmotivatie en schoolprestaties. Via metingen in oktober en mei
krijgen KiVa scholen inzicht in de sociale ontwikkeling van kinderen.
Groepsproces
Een van de belangrijkste uitgangspunten van KiVa is dat pesten een groepsproces is. Het
beïnvloeden van de groep als geheel is essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. Alle
kinderen worden hierbij betrokken. Ze leren over de verschillende rollen bij pesten en denken
samen na over oplossingen. De KiVa-lessen vormen een centraal onderdeel van het programma
en bestaan uit tien thema’s. Maandelijks is er een nieuw thema aan de beurt waarbij één KiVaregel centraal staat.

