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rapport mee
voorjaarsvakantie
Carnaval (andere schooltijden)
Hoofdluiscontrole
Ouderavond “In gesprek met de directie”

Hoofdluiscontrole
In de maandelijkse controle van afgelopen woensdag hebben wij helaas weer moeten
constateren dat er in veel groepen hoofdluis en/of neten voorkomen.
Ons dringende verzoek aan alle ouders is daarom of u de komende periode uw kind(eren)
extra wilt contoleren en mocht u hoofdluis en/of neten aantreffen direct tot behandeling
over te gaan. Ook willen wij u vragen het te melden aan school. Zo kunnen wij het luizen
probleem gezamenlijk terugdringen. Alvast dank!
Via onderstaande link komt u bij een informatiefolder van de GGD.
http://www.ggdkennemerland.nl/media/53054/Luis_vragen-antw_kleur_HR_TG.pdf

Valentijn disco in ’t Kattegat
Op vrijdag 10 februari is er Valentijn disco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 5 van 18.30 uur tot 19.45 uur
Voor de groepen 6 t/m 8 van 20.00 uur tot 21.30 uur
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje)
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.
Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328
Hoofddorp

Meerwaarde
Onder de naam OKI Bornholm organiseert Meerwaarde inloopochtenden voor ouders en
kinderen van 0-4 jaar.
De inloopochtenden zijn iedere vrijdagochtend van 9.30 uur – 11.00 uur ( met uitzondering
van de vakanties) in wijkcentrum ’t Kattegat.
Programma Ouder en Kind Inloop januari:
3 februari: Knutselen
10 februari: Muziekinstrumenten knutselen
17 februari: Spelen
24 februari: Geen OKI i.v.m. vakantie
Meer hierover kunt u lezen op de posters die in school zijn opgehangen.
Adres: ’t Kattegat, Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp.

De Ouder-Kind training van de Kanjertraining

-

Zit uw kind niet lekker in zijn / haar vel?
Assertiviteitstraining / sociale vaardigheden in groepsverband voor kinderen en hun ouders
samen.
De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die:
het gevoel hebben er niet bij te horen

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

-

onzeker of verlegen zijn
overheersend zijn, de baas spelen
anderen uitlachen
niets serieus nemen, overal een grap van maken
somber zijn
woedeaanvallen hebben
pesten of gepest worden
gesloten zijn
zich moeilijk kunnen concentreren
zich eenzaam voelen
moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen
faalangst hebben
Wat is de Kanjertraining?
De Kanjertraining is een zeer effectieve weerbaarheidstraining en wordt gegeven aan
kinderen in verschillende leeftijdsgroepen van 5-16 jaar. De training bestaat uit 10 lessen
van anderhalf uur, eens in de 14 dagen met kinderen en (een van ) hun ouders. De ouders
kunnen elkaar afwisselen, deelname van één ouder is voldoende, twee zijn altijd welkom.
Het eerste half uur doen we oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen samen. Daarna
gaan de kinderen met de kindertrainer (orthopedagoge) drie kwartier naar het speellokaal.
In de training wordt met verschillende therapeutische spelmethoden gewerkt zoals fysieke
oefeningen, rollenspel, muziek, tekenen, kringgesprekken en een verhaal. De ouders gaan
met de ouderbegeleider (psychologe) mee en ontvangen achtergrondinformatie en tips. Het
laatste kwartier komen we weer allemaal bij elkaar en laten de kinderen aan de ouders zien
wat ze geleerd hebben. Ouders en kinderen krijgen doe-opdrachten mee als huiswerk. De
kinderen krijgen een werkboek of werkbladen, en ouders krijgen na elke les hand-outs.
Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de Kanjertraining. We vragen de ouders, het kind
(vanaf 8 jaar) en de leerkracht om vooraf een gedragsvragenlijst in te vullen. Op verzoek van
de ouders kan ook de leerkracht van het kind bij het traject betrokken worden.
Onderwerpen die aan bod komen in de training:
 jezelf voorstellen
 complimenten geven en ontvangen
 praten over je gevoelens
 grenzen stellen, nee zeggen, omgaan met pestgedrag
 belangstelling tonen, vragen stellen, vriendschap
 gespreksvoering
 kritiek geven en ontvangen
 onderhandelen
Start Kanjertrainingen: Haarlem
- voor de 5-7 jarigen op donderdag 2 maart van 14. 00 – 15.30 uur.
- voor de 8-11 jarigen op donderdag 2 maart van 16.00-17.30 uur.
- voor de 11-13 jarigen op donderdag 2 maart van 18.30-20.00 uur.
- voor de 13-16 jarigen op maandag 6 maart van 18.30-20.00 uur.
Start Kanjertraining Hoofddorp
- voor de 5-7 jarigen op woensdag 8 maart van 16.00 -17.30 uur.
- voor de 8-11 jarigen op woensdag 8 maart van 13.30-15.00 uur.
- voor de 12-14 jarigen op woensdag 8 maart van 18.30-20.00 uur.
Kosten
€ 495,- incl. € 95,- voor het intakegesprek.
Aanmelding via de website www.kanjertraininghaarlem.nl
Voor overleg: drs. Angela Rolvers , tel. 06 12 72 07 69, email : info@kanjertraininghaarlem.nl
Ook individuele sessies met kinderen en ouders, gezinssessies, coaching gesprekken met
kind en leerkracht, observaties in de klas en maatwerktrajecten zijn mogelijk.
Effectiviteit

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

De Kanjertraining is bewezen effectief bij de preventie en behandeling van sociaalemotionele problemen van kinderen, en heeft daarvoor in 2015 de hoogste erkenning
ontvangen van het Nederlands Jeugd Instituut. Dat jaar verscheen het proefschrift “Effects
of Topper training”’ van Lilian Vliek. Door de Kanjertraining krijgen kinderen meer zelfinzicht,
zelfvertrouwen wordt vergroot, zij krijgen grip op lastige sociale situaties en
schoolresultaten gaan vooruit.
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Donderdag
Dinsdag

18-02-2017 t/m 26-02-2017
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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