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Agenda november 

4 november: studiedag 

6 november: staking school dicht 

27 november: rapport groep 8 

 

Beste ouders 

 De maand oktober startte met de aanwezigheid van de schoolfotograaf. Er zijn weer 

veel prachtige foto’s gemaakt. 

 Daarna volgde als snel de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 

vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! Allemaal instappen! Reis mee met de 

fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. Alle hallen van het 

kindcentrum zijn versierd met vervoersmiddelen en op de thematafels staan boeken 

die passen binnen dit thema. Verder hebben we deze 10 dagen nog extra aandacht 

besteed aan lezen en voorlezen. Een aantal kinderen van de bovenbouw hebben 
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dagelijks voorgelezen bij de kinderopvang en de groepen van het peuterarrangement, 

de kleuters en de groepen 3. Superleuk en heel leerzaam. In de groepen 7/8 zijn de 

voorrondes (in de klas) voor de voorleeswedstrijd gestart en er stonden letters op de 

ramen aan de straatkant over het thema. 

 In het kader van de dag van de leerkracht (5 oktober) hebben we van het bestuur fruit 

ontvangen. Superlekker en fijn om zo gewaardeerd te worden. 

 Het MT, IB-ers en directie zijn 7 oktober naar een masterclass opbrengsten in beeld 

geweest. Hier hebben ze zich verdiept in de tussenopbrengsten van onze groepen 4 tot 

en met 8 en de interpretatie daarvan. 

 8 oktober was de kick-off van de lekker anders dag. Met op beide speelplaatsen een 

challenge om strandballen zo lang mogelijk in de lucht te houden en gratis koffie en 

thee voor de ouders van een echte barista. Een lekker anders dag staat in het teken 

van verkeersbewustzijn . Als ouder/kind kiest u er voor om een keer ander naar school 

te gaan dan anders. Wellicht een keer wandelen of op de step? U kunt een doos met 

ideeën en attributen ophalen bij de conciërge nadat u zich heeft opgegeven via de site 

lekkerandersdag.nl 

 Op 10 oktober vond er een ontruimingsoefening plaats. De verliep naar wens. Alle 

kinderen liepen snel en zonder problemen naar buiten. De BHV-ers evalueren de 

oefening altijd nog onderling om verbeterpunten te kunnen genereren en op te 

pakken. 

 Het MT heeft op 10 oktober een studiedag rondom coaching gehad. 

We hebben dit jaar in het kader van de gezondheid ook gekozen voor een beweging 

van de maand. Voor de maand oktober wordt dit “Rug aan Rug”: Sta rug aan rug, en 

geef een klein voorwerp met beide handen door naar elkaar door je romp zijwaarts te 

draaien. Herhaal dit 20 keer na elke kant. Koppel er eventueel een taal of 

rekenopdracht aan vast. Voor november wordt dit: Oefening 33: Handen trekken, 

handen duwen. Haak je handen voor je borst in elkaar en trek ze beide naar buiten. 

Houd dit 20 seconde aan. Plaats de handen nu tegen elkaar en duw de handen krachtig 

tegen elkaar. Houdt deze duwkracht 20 seconde aan.  

 Op 11 oktober sloten verschillende groepen hun thema af. De kinderen van de groep 

van Eline en Daniëlla mochten zelfs met de trein reizen! 
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Reis je mee? 

Tijdens het thema 'Reis je mee' van de Kinderboekenweek hebben de groepen 3, donderdag 3 

oktober, een vlucht door de lucht gemaakt. De ouders van Mikki en Flo uit groep 3A hebben 

hun beroepen gepresenteerd (piloot en stewardess) door middel van uitleg, filmpjes en 

materialen. De kinderen konden via de filmpjes een kijkje nemen in de cockpit. Sommige 

kinderen werden omgetoverd als stewardess en mochten door het gangpad van het vliegtuig 

lopen om wat letters uit te delen. Al met al een geslaagde middag! 

 

 

De gezonde school 

Zoals u weet proberen wij samen met ouders te werken aan de gezondheid van de kinderen. 

We bieden extra sport en bewegingslessen aan en hebben voor de gymnastiek een 

vakleerkracht. 

Ook hanteren wij een beweging van de maand en mogen de kinderen elke dag onbeperkt 

water drinken. Daarnaast hebben we goed nieuws!  

Als kindercentrum zijn we goedgekeurd door de GGD GHOR Nederland als Gezonde school op 

het gebied van bewegen en sport. 

 

We zijn trots op dit certificaat.  
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De vreedzame school blok 2: We lossen conflicten zelf op 

 

Na de herfstvakantie zijn we gestart met blok 2 van de 

Vreedzame school. In dit blok leren de kinderen om op 

een positieve manier met conflicten om te gaan. 

Wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie? Een 

conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld 

allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je 

een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee 

bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten 

horen bij het leven; je probeert ze op een positieve 

manier op te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want we reageren verschillend op 

conflicten. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander. Of je 

reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan 

vindt. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. De kinderen leren 

een stappenplan om conflicten zelf op te lossen. 

De kinderen leren: 

 om een conflict zelf goed op te lossen. 

 om win-win oplossingen te bedenken. 

 om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen. 

 om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict. 

Rode pet – agressief, je bent boos en wordt driftig. 

 Blauwe pet – weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt. 

 Gele pet – stevig, je komt op voor jezelf. 

 om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening. 

 hoe om te gaan met kritiek. 

 dat de mediatoren uit de groepen 7/8 hen kunnen begeleiden bij het uitpraten van 

een conflict. 

IB-ers groep 4c en groep 5b 

Eerder dit schooljaar deelde we in de nieuwsbrief mede welke intern begeleider bij de groep 

van uw kind betrokken is. Vanuit organisatorische redenen is daar een verandering in.  

De intern begeleider (ib) voor groep 4C is dit schooljaar Jos van Nuland en de ib-er voor groep 

5b is Rineke van der Meeren. 
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Via onderstaande gegevens kun je contact met ze opnemen: 

 

 

Groep 1 t/m 4 Rineke van der Meeren Rineke.vandermeeren@signumonderwijs.nl Aanwezig: 

Maandag, dinsdag en vrijdag  

 

 

Groep 5 Jos van Nuland Jos.vannuland@signumonderwijs.nl Aanwezig: maandag 

 

Personele ontwikkelingen 

Bianca Kimenai-Heijstek  

Bianca moest even wat gas terug nemen, maar is na de herfstvakantie weer 3 dagen per week 

gestart met lesgeven in groep 1-2B. Juffrouw Thea Voets neemt de andere dagen voor haar 

rekening. zijn hierover geïnformeerd. 

 

Sabine Aarts 

Juffrouw Sabine Aarts is net voor de herfstvakantie weer aan de slag gegaan in groep 6C. We 

zijn blij dat het beter met haar gaat.  
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Maureen Jansen 

Juffrouw Maureen Jansen (die vervangen heeft voor Sabine Aarts) blijft verbonden aan onze 

school. Ze vervangt een deel van het verlof van Alette en zal de MT-leden Boukje Hurkens, 

Anneke Meeng en Jolanda Clerkx regelmatig vervangen. Via klassenboek zullen we de ouders 

van betreffende groepen hierover informeren. 

 

Jacqueline Kivits 

Onze administratief medewerkster Jacqueline Kivits moeten we nog steeds missen. Haar taken 

worden intern overgenomen. 

 

Anneke Kartoredjo 

Ook onze conciërge Anneke is nog steeds afwezig. Ze is naar Suriname op familiebezoek. 
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Nieuws van externen 

 
Typecursus op school na schooltijd 

Het duurt nog even, maar na de kerstvakantie starten we weer met een typecursus voor 

kinderen bij jullie op school, onder begeleiding van Type-Uniek. De lessen worden gegeven in 

kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 12 kinderen). 

 

De typecursus start op: 

Vrijdag 10 januari 2020, direct na schooltijd (nog 4 plaatsen vrij) 

 

De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 leren gemiddeld in 10 klassikale lessen blind typen. 

Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In 

het voortgezet onderwijs gaan de kinderen veel lange boekverslagen en scripties schrijven 

waarbij zij dus nog meer zullen profiteren van hun vingervlugheid. 

 

De totale typecursus kost €115,00 per cursist. De kinderen worden direct na schooltijd 

opgevangen met wat te drinken en een kleine versnapering.  

 

Via de website van www.type-uniek.nl onder het kopje “typecursussen” kunt u zich 

inschrijven. Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding.  

 

Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl of neem contact op met 

Angelique Vorstenbosch via info@type-uniek.nl Voor vragen ben ik telefonisch bereikbaar op 

06-30789989. 

  

https://www.type-uniek.nl/
http://www.type-uniek.nl/
mailto:info@type-uniek.nl
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Help je boze of bange kind weer blij te zijn. 

Lezing: Help je boze of bange kind weer blij te zijn! Tijdens de lezing “Help 

je boze of bange kind weer blij te zijn!” van ‘Eigenwyze Kindertherapie’ zal 

Jacqueline Prinsen je laten ervaren hoe Integratieve Kindertherapie jou kan 

helpen je kind beter te verstaan. Met nieuwe inzichten en tips ben je in staat je 

kind beter te helpen om blijer en gelukkiger te zijn. 

Kinderen worstelen met zaken die ze zelf soms niet goed kunnen verwoorden. 

Ze willen bewust of onbewust iets aangeven met hun gedrag. Het is lastig om, 

wanneer je kind uit het niets een woede-uitbarsting krijgt of enorm bang en 

onzeker is, rustig, kalm en geduldig te blijven. Het lukt je dan niet om hun 

boodschap te verstaan. 

ü Is jouw kind vaak bang/boos? 

ü Kun jij je kind lastig bereiken? 

ü Mis je te vaak vreugde in huis? 

ü Maak je je veel zorgen over je kind? 

ü Lukt het niet meer die geduldige en liefdevolle ouder te zijn, die je zo graag 

wilt zijn? Kom naar de interactieve lezing van ‘Eigenwyze Kindertherapie’ en 

ga aan de slag met het creëren van meer vreugde, liefde & verbinding. Meer 

informatie of aanmelden Babel bibliotheek Rosmalen | woensdag 13 

november 20.00-21.30 uur | gratis (aanmelden) 

 

 

 


