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Ouderavond “In gesprek met de directie”
Hoofdluiscontrole
Studiedag (leerlingen vrij)
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
begin meivakantie

School in ontwikkeling
Kanjertraining
Op onze school werken wij, zoals u weet, met de Kanjertraining. Wij willen u graag af en toe
wat informatie geven hier over, zodat u op de hoogte blijft hoe wij de Kanjertraining
inzetten.
Kanjerlessen
Tijdens de Kanjerlessen wordt er aandacht besteed aan het gedrag van kinderen in
verschillende situaties. Aan de hand van de petten worden bijvoorbeeld situaties
uitgespeeld en nabesproken. (Verder in dit stukje kunt u nog eens nalezen wat deze petten
betekenen).
Waarom de Kanjertraining?
Kinderen verlangen naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen
te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties.
Het doel van de Kanjertraining is kinderen meer zelfvertrouwen te geven. Daardoor gaan ze
respectvoller met zichzelf en hun omgeving om. De kinderen gaan zich veiliger voelen en
voelen zich meer betrokken. Ook leren ze hun gevoelens (beter) onder woorden brengen.
De vier gedragstypen in de Kanjertraining:
Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te
vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Maar
het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst, lachen elkaar uit,
of doen vervelend stoer. Aan de kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

Het is de bedoeling dat de kinderen het onderscheid zien tussen de persoon en het gedrag.
Door bijvoorbeeld de vraag te stellen: "Welke pet past bij het gedrag dat je nu laat zien?"
koppel je het gedrag los. We zeggen ook niet: "Je bent een pestvogel." We zeggen wel: "Je
gedraagt je als een pestvogel." Op deze manier
corrigeren we het gedrag, zonder het kind het
gevoel te geven dat het wordt afgewezen.
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Rondetafelgesprek met directie over de toekomst van het onderwijs
Na het succes vorig schooljaar is er binnenkort wederom een Rondetafelgesprek met de
directie van school, waarin we graag op informele en interactieve wijze met u het gesprek
aan gaan over een specifiek onderwerp. De eerste ouders hebben zich inmiddels al
ingeschreven, voor deze voor ons belangrijke ontmoeting, waarbij uw stem er voor school
echt toe doet!
Samenwerken met leerlingen, ouders en teamleden betekent voor ons veel meer dan
informeren. Het betekent dat er ook ruimte is om mee te denken, mee te beslissen en mee te
doen. Goed communiceren brengt ons dichter bij elkaar en geeft de mogelijkheid elkaar te
blijven begrijpen. (visie Klippeholm, pijler ‘open en duidelijk’)
Wat: Rondetafelgesprek met directie
Wanneer: Donderdag 30 maart 2017
Tijd: Van 19.30 uur tot 21.30 uur
Waar: Aula Klippeholm
Thema: De geschiedenis, het heden maar vooral de toekomst van het onderwijs!
Volg deze link voor meer uitleg, een persoonlijke video-uitnodiging en de mogelijkheid tot
inschrijven voor het rondetafelgesprek met de directie.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0KQblycDZl5jqxjEyTI3QiuY73CVhsHmOdPAoc
VOyaSjsSg/viewform
Inschrijven graag voor maandag 27 maart 2017.

Naschools aanbod Brede school Bornholm
Het uitgebreide naschools aanbod van de Brede school Bornholm vindt u op de website van
de brede school www.bredeschoolbornholm.nl.
Het naschools aanbod begint met het Kinderkoor, die op maandag 27 maart van start gaat.
In de week van 27 maart beginnen de andere lessen (Apengym, Sportcaroussel Turnen en
Spaanse les) Schrijf uw kind snel in, vol=vol.
Inschrijving kunt u doen via de website www.bredeschoolbornholm.nl.
De kosten voor deze activiteiten kunt u op de onderstaande wijze overmaken. Pas na
betaling is uw inschrijving definitief.
Voor de activiteiten Kinderkoor, Apengym, Sportcaroussel Turnen en Spaanse les maakt u
gebruik van bankrekeningnummer NL51 ABNA 0412 42 1623 t.n.v. Naschools aanbod BsB
NB. Vermeld bij alle betalingen de naam van uw kind(eren) en de activiteit(en)! Indien de les
bij onvoldoende inschrijvingen wordt geannuleerd, wordt het bedrag teruggestort op uw
rekening.
In de bijlage “Naschools aanbod BsB” vindt u meer informatie.
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Donderdag
Dinsdag

14-04-2017 t/m 17-04-2017
22-04-2017 t/m 07-05-2017
25 en 26-05-2017
05-06-2017
22-07-2017 t/m 03-09-2017*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
6 april 2017
20 juni 2017
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