Nieuwbrief 11
Schooljaar 2019-2020, vrijdag 7 februari 2020

Open dag
Afgelopen woensdag 5 februari was onze eerste open dag van dit
schooljaar. Onze leerlingen van groep 8 hebben vol trots de school laten
zien. Ik kan u zeggen dat ik altijd geniet, als ik hoor hoe onze leerlingen
praten over de school. Woensdag 18 maart is de volgende open dag. Mocht
u nog iemand weten die een school zoekt voor zijn of haar dochter, dan
kunt u ze in ieder geval op de open dag attenderen. Bellen voor een
afspraak mag natuurlijk ook. Veel ouders hebben al gehoor gegeven aan
mijn oproep om broertjes en zusjes ook al zoveel mogelijk in te schrijven.
Wij krijgen op deze manier een indicatie van het leerlingenaantal over een
jaar of over 2 jaar. Dit helpt ons met onze toekomstplannen.
,

Leuk nieuws!
Woensdag 25 januari is Jet geboren. Dochter van Rianne en Luuk Zwaan en zusje van
Lotte. Ze genieten van dit kleine wonder.

Nieuwe namen voor de plusklas
De leerlingen van groep 5 en 6 hebben een nieuwe naam voor de plusklas bedacht:
de Braintrainers! De leerlingen van groep 7 en 8 hebben gekozen voor: de Denkers! In de
Braintrainers en de Denkers groep wordt gewerkt aan: leren leren, leren denken, zelfinzicht
en samen leren. Er wordt gewerkt aan projecten (Superhelden en de negen wereldwonderen)
en puzzels.
In groep 5 en 6 werken ze ook met de methode Mindset. De robots Fixie
(vast) en Growie (groei) helpen de leerlingen. Door na te denken over dingen die makkelijk
of moeilijk zijn krijgen ze een beter zelfinzicht. Ook leren ze dat fouten maken,
doorzetten en oefenen nodig is om iets te leren. In groep 5 en 6 werken de leerlingen
met de methode Lef. Door deze methode krijgen ze inzicht in hun eigen Mindset. Het gaat
hierbij om de comfort- en de lefzone (leerzone).

Dode hoek
De leerlingen van groep 7 hebben les gehad over de dode hoek. Wat is een dode hoek
en waarom is die gevaarlijk? Met een heuse vrachtwagen hebben de kinderen ervaren
wat de chauffeur van een grote vrachtwagen wel of niet ziet. Wij vinden het belangrijk
dat kinderen op een veilige manier leren omgaan met grote voertuigen. Het gevaar zit
immers letterlijk in een klein hoekje. De kinderen kregen uitleg, mochten de chauffeur
vragen stellen én zelf achter het stuur klimmen.

Oudergesprekken
Afgelopen woensdag heeft u van de leerkrachten een uitnodiging gekregen voor de
rapportgesprekken op dinsdag 25 en 27 februari. Vergeet u niet om in te schrijven?

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de volgende flyer:


Flyer Kanjertraining

Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker

Agenda:


14 februari: rapporten mee



17 t/m 21 februari:
voorjaarsvakantie



Dinsdag 25 en donderdag
27 februari
oudergesprekken

Zit uw kind niet lekker in zijn / haar vel?

Assertiviteitstraining / sociale vaardigheden
in groepsverband voor kinderen en hun ouders samen
Januari 2019
De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die:
-

het gevoel hebben er niet bij te horen
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

Wij starten in Hoofddorp met groepen na de voorjaarsvakantie 2020:
 voor 5 - 7 jarigen op woensdag 1 april van 13.30-15.00 uur/ Hoofddorp
 voor 8 -12 jarigen op woensdag 1 april van 16.00 -17.30 uur/ Hoofddorp
 voor 12-15 jarigen op woensdag 1 april van 19.00-20.30 uur / Hoofddorp
en in Haarlem met groepen na de zomervakantie 2020:
 voor 8 -12 jarigen op woensdag 7 oktober van 16.00 -17.30 uur/ Haarlem
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. Er wordt gewerkt met twee trainers.
Doel van de training is dat kinderen positief over zichzelf en anderen gaan denken.

