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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 15. Juf Jeanine gaat helaas van ons
afscheid nemen en schrijft daar iets over, u leest over onze themadienst, juf Anita
vertelt u over de afsprakenposters bij de Kanjertraining, u leest over de ouderavond
van de Kanjertraining en tenslotte vertelt juf Melissa over ons
leesondersteuningsprogramma. Kortom, met dit Schakeltje bent u weer op de hoogte
van het schoolnieuws!

Afscheid van de Schakel
Het schiet al op. Bijna neem ik afscheid van ‘de Schakel’. Als er op tijd een opvolger
gevonden wordt, heb ik op donderdag 21 februari mijn laatste dag in groep 4. Ik sluit
mijn Schakeltijd af maar (voorlopig) ook mijn tijd in het onderwijs. Ik ben benaderd
door kinderopvangorganisatie ‘BijdeHandjes’ en per 1 maart ga ik daar aan het werk. Ik
mag daar 2 hele leuke dingen gaan doen. Ik ga voor 15 uur op een peuterspeelzaal
werken en ook ga ik 15 uur managementtaken doen voor de peuteropvang. Ondanks dat
ik veel zin heb ik deze nieuwe baan, vind ik het ook lastig. Wat zal ik die lieve groep 4
gaan missen. Ik wil u, als ouders, bedanken voor het vertrouwen en voor de gesprekken
die we samen mochten hebben. En wie weet, tot ziens!
Juf Jeanine

Ouderavond Kanjertraining
Op 4 februari komt Lotte Uitslag, kinderpsycholoog en trainer van de Kanjertraining om
u als ouder alles te vertellen wat u wil weten over de Kanjertraining. We hopen dat u
komt, want als we op school en thuis dezelfde ‘Kanjertaal’ spreken, is de Kanjertraining
nóg krachtiger! De school (locatie Vondellaan) is open vanaf 19.15 uur. De avond duurt
van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur.
In verband met stoelen klaar zetten zouden we het erg waarderen als u via een
antwoord op deze mail laat weten als u hoopt te komen.

Toezicht op het plein
TSO Brood & Spelen en de leerkrachten wisselen elkaar af bij het toezicht houden op
het schoolplein tussen de middag; om 13.00 uur is de wisseling van de wacht.
Als uw kind thuis heeft gegeten, mag het niet vóór 13.00 uur op het plein komen.
Gebeurt dat wel, dan kunnen de TSO medewerkers hun werk niet goed doen. Daarom
moet uw kind óf iets later van huis gaan, óf even wachten bij het hek.

Themadienst ‘Wonderlijk’
Op zondag 27 januari bent u samen met uw kind(eren) van harte welkom in de Grote
Kerk, waar we met elkaar de liefde van God ogen vieren. Het thema is ‘Wonderlijk’. We
horen deze week op school verhalen uit de Bijbel over dit thema, we zingen liedjes die
we ook voor u in de kerk ten gehore zullen brengen en we gaan aan de slag om dit thema
tot uitdrukking te brengen op papier en doek. Via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=-LXqwXXdN-w komt u bij een lied van Sela over ons
thema.
U komt toch ook? De dienst begint om 09.30 uur en zal ruim een uur
duren. Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee of
een glas limonade nog even na te praten.
Wat handige weetjes:
*de kerk is vanaf 09.00 uur open;
*parkeren bij de kerk is maar beperkt mogelijk. U kunt bij het klooster (het
‘Pietenhuis’) uw auto beter kwijt.
*er is crèche voor kinderen tot 4 jaar. Het wijkgebouw vindt u aan de rechterkant van
de kerk;
*de kinderen zitten bij de ouders;
*er zijn 3 collectes voor de kerk.

Kernwoorden Rust, Reinheid en Regelmaat
“Innerlijke rust in een opgejaagde wereld begint met een dagindeling die verloopt
volgens een vast patroon. Wij bieden onze activiteiten met aandacht voor afwisseling
tussen spanning en ontspanning, tussen samenzijn en stil worden.”
Met deze kernwoorden brengen we tot uitdrukking
dat we zoeken naar evenwicht. Evenwicht tussen
gefocuste inspanning met doelen en ontspanning
met een open, ontvankelijke blik. Evenwicht in
lichaamsbeweging en ondersteuning door gezonde
voeding. Evenwicht tussen samenwerken en
aandacht voor jezelf. Dat geeft innerlijke rust.
Begrippen die verbonden zijn met deze
kernwoorden zijn: ‘stilte en reflectie’, ‘zuiverheid
en onbevangenheid’ en ‘ritme’.

Je bent een kanjer!
De regels en afspraken die bij de Kanjertraining horen, zijn zichtbaar in elke groep door
middel van twee posters. Deze twee posters zijn in de startweek na de zomervakantie
besproken in de groepen.

1 De smileyposter (u heeft deze op
ansichtkaartformaat de eerste schoolweek of
tijdens de aanmelding van uw kind op onze school
meegekregen).
Op deze poster staan de afspraken die niet alleen
voor de leerlingen van onze school gelden, maar
ook voor u als ouder en voor ons als leerkrachten.
Alle leerlingen kunnen in de eerste week aangeven
hoe ze zich willen gedragen het komende
schooljaar/de komende periode.

We doen dat middels de volgende oefening:
Bovenaan de smileyposter staat dat we elkaar vertrouwen. Kunnen we dat eigenlijk wel
met elkaar afspreken? Wat is vertrouwen eigenlijk? Wat moet ik mij daarbij
voorstellen?
Als voor iedere leerling duidelijk is wat het woord vertrouwen betekent, stellen we de
volgende vraag: “Ben jij iemand die altijd te vertrouwen is? Als jij altijd te vertrouwen
bent, mag je aan de linkerkant van de klas gaan staan. Als je niet altijd te vertrouwen
bent, mag je aan de rechterkant gaan staan.”
Bijna alle leerlingen gaan rechts staan. Je vertelt bijvoorbeeld wel eens een geheimpje
door, waarvan je beloofd had dat je dit niet zou doen, of je vertelt een leugentje om
bestwil. Heel herkenbaar toch?
Dan komt de tweede vraag: “Wie van jullie wil iemand zijn die te vertrouwen is? Als je
zegt: ik wil iemand zijn die te vertrouwen is, ga je links staan, als je zegt: ik wil iemand
zijn die niet te vertrouwen is, ga je rechts staan”.
Op deze manier vragen we naar het ‘verlangen’ iemand te willen zijn die te vertrouwen is.
Gelukkig geven nagenoeg alle kinderen en volwassenen hier een positief antwoord op. De
leerlingen lopen eigenlijk altijd allemaal naar de linkerkant van het lokaal.
De conclusie is: we willen allemaal te vertrouwen zijn, maar soms gaat het nog wel eens
mis.
Wat fijn dat de leerlingen aangeven dat ze te vertrouwen willen zijn! Kinderen die te
vertrouwen willen zijn, zijn meestal blije kinderen, ze houden niet van ruzie met andere
kinderen, en juf/ meester en papa/ mama zijn trots. De leerling spreekt hiermee het
verlangen uit dat het wil dat het goed gaat met hemzelf en dat hij ook rekening wil
houden met een ander. Het is fijn als iedereen zich prettig voelt. Dit is de groene kant
van de poster, waarop allemaal blije smileys staan.
Nu we dit besproken hebben met de klas en voor iedereen duidelijk is wat het gewenste
gedrag op school en in de klas is, kunnen we bij incidenten verwijzen naar deze oefening
en het verlangen.

2. De afsprakenposter
De tweede poster die in elke klas terug te
vinden is, is de afsprakenposter.
Deze afspraken gelden voor alle leerlingen
van onze school!
De onderdelen uit de startweek, zullen
terugkomen in de speciaal daarvoor
ontwikkelde lessen, maar ook tijdens de
pauzes en in de wandelgangen zal er
aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’
en spreken we de ‘Kanjertaal’.
In de nieuwsbrieven zullen we steeds een en
ander toelichten m.b.t. de Kanjertraining.
Juf Anita

Leesondersteuning
Aankomende week gaan we iets moois neerzetten.
Gedurende 10 weken werken wij aan een mooi, maar
ook intensief leestraject. Het is de bedoeling dat we
de kinderen een extra boost geven met het lezen. Ook
willen we ze op het gewenste leesniveau krijgen. Het
eerste traject heeft plaatsgevonden in de groepen 5,
5/6 en groep 6. Dit heeft tot mooie resultaten geleid.
Het tweede traject vindt plaats in de groepen 4 en 5,
hier stappen we vol goede moed in. Ikzelf lees 4 keer
per week een kwartier met de kinderen op school
verschillende verhalen op het juiste niveau. Dit doe ik
d.m.v. een leuk en
afwisselende
activiteit. Van de
ouders thuis wordt
ook intensieve en nauwe betrokkenheid verwacht.
Afgelopen week hebben we een bijeenkomst gehouden
voor de ouders. De opkomst was erg mooi en wijst op
betrokkenheid ! Dat is nu al erg positief.
Het is de bedoeling dat de kinderen thuis in een boek
lezen en aan de slag gaan met woordkaarten. Vanuit
Centraal Nederland zal Joyce Couprie op de maandag
aanwezig zijn bij het lezen. Op de maandag kijken wij
hoe de kinderen thuis lezen en in hoeverre ze vooruit
gaan. Ook kijken we waar er nog hulp nodig is. Elke
maandagmiddag van 15:00 tot 15:15 uur is er de
gelegenheid voor vragen en/ of opmerkingen.
We hebben er veel zin in om als school samen met de ouders iets moois tot stand te
brengen.
Juf Melissa

Agenda januari
Dag
Zo
Ma
Ma
Di
Di
Di
Di
Do
Do
Do
Di
Di
Za

Datum Tijdstip
27
09.30-10.45
28
08.30-12.00
28
13.15-15.15
29
08.30-15.15
29
19.00-19.30
22
19.30-21.00
29
15.15
31
31
08.30-10.15
31
10.30-12.00
05/2 09.00-16.00
05/2 19.00-20.30
16/2 10.00-13.00

Activiteit
Plaats
Voor
Schooldienst
Grote Kerk 1-8, ouders
Juf Marloes B vervangt meester Michiel
5b/6b
Juf Marloes B vervangt juf Heleen
7
Juf Hanneke vervangt juf Anita
6a
Vergadering Open dag
S1
comité
Medezeggenschapsraad
S1
MR
Schakeltje 16
ouders 1-8
Juf Marieke jarig
2b
Juf Marloes B vervangt juf Gerrie
4a
Juf Marloes B vervangt juf Marjolein
5a
Open Dag
S1
belangstellenden
Open Dag
S1
belangstellenden
Open Dag
S1
belangstellenden

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

