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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 18.

Kanjertraining: aanpassen, weglopen bij naar gedrag
Tirza zit in groep 3 van de Vogelschool. Bij het spelen van een spel tikt ze de andere
vogels tegen de grond. Tirza staat met haar klauw op een merel. De vleugel van de
merel bloedt. Tirza mag een mooie grote zeearend zijn op de Vogelschool, maar ze moet
rekening houden met de andere vogeltjes en zich houden aan de regels die op school
gelden.
Tirza moet dus goed in de gaten houden hoe de omgeving reageert op haar gedrag. De
vogeltjes in de klas doen overigens ook hun best om het gezellig te houden. En zo wordt
het toch weer opgelost. De oplossing wordt gekozen dat ze verstoppertje gaan doen.
Zo kan Tirza meedoen en niemand ondersteboven lopen. Tirza moet steeds de andere
vogels zoeken; omdat zij zo groot is, kan zij zich niet zo goed verstoppen.
We vragen de leerlingen of ze begrijpen dat Tirza het niet leuk vindt dat zij steeds de
zoeker moet zijn. Hoe zou dit opgelost kunnen worden? Ook wordt er gepraat over
voor de leerlingen mogelijk herkenbare situaties (wegduwen bij het pakken van de jas
van de kapstok, het wegduwen bij het pakken van eten en drinken, het wegduwen bij het
vinden van een goed plaatsje in de kleedkamer, enz...). Wat is een goede oplossing?
De smiley-poster wordt vervolgens weer
besproken in de klassen. We hebben
afgesproken dat we op deze manier met
elkaar om willen gaan. Als iemand (juf,
ander kind, ouder, etc.) het niet prettig
vindt wat je doet, dan stop je ermee!
In de Kanjertraining wordt kinderen
geleerd afstand te nemen van vervelend
gedrag. Anders gezegd: we leren
kinderen bewust niet mee te doen aan
vervelend gedrag.

Dit “niet meedoen” uit zich in afstand nemen, niet mee bemoeien, niet ergeren, niet op
reageren, niet bang worden, maar vooral: niet giechelen om vervelend gedrag. In het
algemeen kan het volgende uitgangspunt worden gehanteerd: Niet “het vervelende
gedrag” is het probleem. Het feit dat jij eraan meedoet is het probleem. Geef geen
energie aan narigheid. Stop met het bestrijden van het vervelend gedrag, beslis niet
mee te doen, dan ben je een held.
Voor 6- en 7-jarigen is het voor de meeste kinderen niet mogelijk om in keurig
Nederlands te formuleren dat zij bepaald gedrag vervelend vinden. Het is daarom voor
die leeftijd zinvol om de leerlingen rijmzinnetjes aan te leren als: ‘Jij doet naar, bekijk
het maar’, of: ‘Jij doet stom, ik draai mij om.’ Deze zinnetjes zijn kordaat als een grens
moet worden gesteld tegen iemand die vervelend gedrag laat zien.
Juf Anita en juf Marloes H. haalden vorige
week hun licentie B voor Kanjercoördinator.
Alle leerkrachten hebben een licentie en
mogen daarmee de Kanjertraining geven in
de klas, maar uit hoofde van hun taak als
Kanjercoördinatoren hebben deze juffen
deze verdiepingscursus met goed gevolg
gevolgd.

Voorjaarsmarkt
Wat was het gezellig vrijdag en wat boften we met het weer! Er is voor €500,opgehaald aan o.a. koek, cake, koffie. Lootjes en schminken. Hopelijk hebben de
kleedjesverkopers ook nog een leuk bedragje over gehouden voor zichzelf.
Met het geld dat is opgehaald met de bloembollenactie heeft de OR in totaal €4.384,51
opgehaald voor een schaduwdoek en speelmateriaal. We danken de OR heel hartelijk
voor hun grote inzet en gaan het geld heel goed gebruiken voor onze leerlingen.

Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd
Vorige maand deed de Schakel mee met 4W: de Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd. De
winnaars zijn bekend!
Bijna alle kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben hieraan meegedaan. En wat een knappe
prestaties! Iedereen die meedeed kreeg sowieso een leuk prijsje: een soort Rubix-cube.
Verder waren er nog wat duo-winnaars en individuele winnaars. Een aantal willen wij
hieronder noemen:
Groep 3a
Remco & Rosalie, Sem van Dijk, Lily Koopmans
Groep 3b
Lorenzo & Bo, Vida & Sanne
Groep 4a
Danique & Maura
Groep 4b
Sem Haket, Lotte & Naomi
Groep 5a
Sybrand
Groep 5b/6b Stijn & Daan, Thijs
Groep 6a
Er zijn geen winnaars aangewezen. De gewonnen spelletjes blijven in de
klas. Zo heeft iedereen er wat aan.
Groep 7
Daan Bakelaar & Moniek ten Hove
Groep 8a
Viggo Niemeijer
Groep 8b
Maaike & Nienke
Gefeliciteerd allemaal!

Leestraject
Hallo allemaal, we zijn al weer begonnen aan het 3de leertraject met de leerlingen. Erg
mooi om dit samen te doen. Bij het vorige traject hebben we erg mooie resultaten
behaald. Dit hebben we met de groepen 4 en 5 gedaan. We zijn het laatste traject dit
schooljaar met de groepen 3 en 4 ingegaan. Misschien denkt u: ze lezen net, moeten ze
nu al hulp krijgen?. Dat is zeker waar, maar om de overstap naar hopelijk de volgende
groep wat makkelijker te maken is een extra duwtje in de rug erg fijn voor ze en het
geeft hen ook extra zelfvertrouwen.
Dit is opnieuw een intensief traject voor zowel de leerlingen als ouders op school en
thuis. Maar het blijven herhalen en ‘leeskilometers’ maken is juist zo goed voor de
leerlingen. We gaan weer voor mooie resultaten en blijde leerlingen. Wat is er nu
mooier dan plezier hebben in het lezen!
M.v.g., Melissa de Reuver

Agenda juni
Dag
Wo
Do
Za
Ma
Ma
Ma
Di
Di
Wo
Wo
Vr
Za
Ma
Di
Di
Wo
Ma
Ma
Ma
Di
Di
Vr
Vr
Vr
Zo
Zo

Datum Tijdstip
29/05 08.30-12.30
30/05 08.30
01/06
03/06 08.30
03/06 08.30-15.15
03/05 08.30-15.15
04/06 19.30-21.00
04/06 13.15-13.30
05/06 10.45
05/06 08.30-12.30
07/06 16.00
08/06
10/06 08.30-15.15
11/06
11/06 08.30-15.15
12/06 13.00-18.00
17/06 08.30-15.15
17/06 08.30-14.00
17/06 18.00
18/06 08.30-15.15
18/06 08.30-15.15
21/06
21/06 08.30-12.00
21/06 08.30-12.00
23/06
30/06

Activiteit
Plaats Voor
Juf Marloes B vervangt juf Gerrie
4a
Start Hemelvaartsvakantie
1-8
Meester Theo jarig
8a
Start na de Hemelvaartsvakantie
1-8
Juf Marloes B vervangt juf Denise
1c
Juf Rieke van Veen vervangt juf Lydia
3a
Medezeggenschapsraad
S1
MR
Fietscontrole
8a en 8b
Begin schoolkamp in Voorthuizen
8a en 8b
Juf Marjolein vervangt juf Bernice
5a
Verwachte aankomst bij school
8a en 8b
Juf Marjolein jarig
5a
Tweede Pinksterdag, leerlingen zijn vrij
1-8
Juf Yvonne jarig
3b
Studie leerkrachten, leerlingen zijn vrij
1-8
Buitenspeeldag in de Wijk
wie wil
Juf Marieke vervangt juf Thea
2b
Schoolfotograaf (alleen groepsfoto)
1-8
Start Avondvierdaagse
wie wil
Hanneke vervangt juf Anita
6a
Juf Marieke vervangt juf Thea
2b
Juf Bernice jarig
5a
Juf Marloes B vervangt juf Denise
1c
Juf Elles vervangt juf Crista
1a/ 2a
Juf Herma jarig
3a
Juf Simone jarig
8b

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

