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31 januari 2020

 

Belangrijke data februari en maart 2020  
  6 februari:                            Ouderavond Kanjertraining 
14 februari:                            Didactische dag, leerlingen vrij 
17 t/m 21 februari:               Voorjaarsvakantie 
24 februari:                            Studiedag, leerlingen vrij 
25 februari:                            Carnaval/Kermis, aangepaste schooltijden 
25 maart:                                Techniekdag 
31 maart –1 april:                  Schoolfotograaf 

 
Carnaval  
Op dinsdag 25 februari is het feest op school! Er zal dan carnaval worden georganiseerd voor alle 

leerlingen en daar hoort natuurlijk ook verkleden bij. De leerlingen mogen die dag verkleed op 

school komen. Zij hoeven deze dag geen fruit mee te nemen.  

In school zijn er tientallen carnavalsactiviteiten waaraan de leerlingen kunnen deelnemen.  

Organisatorisch is het helaas niet mogelijk om alle leerlingen tegelijk aan carnaval te laten 

deelnemen en daarom is er onderstaande indeling gemaakt. 

 

Let op! Belangrijk: 

• Dinsdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur zijn de groepen 1 t/m 4 (en groep 8) aanwezig 

• Dinsdagochtend zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 vrij 

• Dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.15 uur zijn de groepen 5 t/m 8 aanwezig 

• Dinsdagmiddag zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij 

• De leerlingen van de groepen 5 en 6 verzamelen dinsdagmiddag om 13.00 uur in de lokalen 

van de groepen 3 en 4. De leerkracht weet in welk lokaal.  

• De leerlingen van de groepen 8 zijn er de hele dag. In de ochtend begeleiden zij de kinderen 

van de groepen 1 t/m 4 en in de middag gaan zij zelf langs de onderdelen.        

• Dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur is iedereen welkom: papa’s, mama’s, opa’s, oma’s. 

 

OOK DIT JAAR IS ER WEER EEN PRIJS VOOR DE BEST VERKLEDE OUDER!!!! 

 
Kanjertraining 
Op onze school werken wij, zoals u weet, met de Kanjertraining. Wij willen u graag af en toe wat 
informatie geven hierover, zodat u op de hoogte blijft hoe wij de Kanjertraining inzetten.  
Kanjertraining  
Tijdens de Kanjerlessen wordt er aandacht besteed aan het gedrag van leerlingen in verschillende 
situaties. Aan de hand van bijvoorbeeld de petten worden situaties uitgespeeld en nabesproken. 
Hieronder 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 onder woorden brengen.  
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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. 
 

Uitnodiging ouderavond Kanjertraining  
Vorige week maandag heeft u een uitnodiging ontvangen voor de ouderavond van de Kanjertraining 
op donderdag 6 februari 2020 om 19.30 uur. De kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen 
zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan ook van 
ieder kind een ouder(s) op de ouderavond.  
Wij willen graag een gecertificeerde “Kanjerschool “ zijn en blijven. 
Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school, hoe u daar 
thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we stellen op school. 
De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining.  
Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. 
 

Letterfeest in groep 3 
Donderdag 16 januari vierden de groepen 3 het letterfeest! 
Na een half jaar in groep 3 al álle letters kunnen lezen (en schrijven in schrijfletters) is natuurlijk een 
feestje waard. In de leeslessen heeft Zoem de Bij ons geholpen om de letters goed te kunnen 
onthouden en natuurlijk ook woorden te kunnen lezen met de letters die we geleerd hebben. 
Tijdens het letterfeest hebben we in tweetallen een letterspeurtocht gehouden. Door de hele school 
hingen letters verstopt die opgezocht moesten worden. Alle verzamelde letters vormden uiteindelijk 
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een zin. Verder ontvingen we, onder luid applaus van klasgenoten, allemaal een heus 
lettercertificaat wat uitgereikt werd door juf Yvonne. 
 

                      
 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Voorjaarsvakantie   15-02-2020 t/m 23-02-2020  
Goede Vrijdag     10-04-2020 
Pasen      11-04-2020 t/m 13-04-2020 
Koningsdag     27-04-2020 
Meivakantie     25-04-2020 t/m 10-05-2020**  
Hemelvaart     21-05-2020 t/m 24-05-2020 
Pinksteren     30-05-2020 t/m 01-06-2020  
Zomervakantie    04-07-2020 t/m 16-08-2020* 
 
*Leerlingen ’s middags vrij 
03-07-2020 zijn de leerlingen ’s middags vrij 
 
Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Maandag    24 februari 
Dinsdag    21 april 
Vrijdag     29 mei 
 
Didactische dagen 
Vrijdag     14 februari 
Dinsdag     2 juni 
 
Continurooster* 
Vrijdag     24 april 
**Voor de groepen 3 t/m 8 8.30 uur tot 14.00 uur  
  Voor de groepen 1/2          gelden de reguliere schooltijden (8.30 uur tot 11.45 uur).  
 


