
 

  

 
 
 
Nieuwsbrief 8 – 24 januari 2023 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
 
-Tevredenheidspeiling (herinnering) 
-Inloopochtend morgen, 25 jan 9-10 uur 
-Mindset lessen in alle groepen 
-Nieuw thema (geschiedenis) gestart 
-Nationale voorleesdagen 
 
 

 
 
Tevredenheidspeiling (herinnering) 
Tot nu toe hebben 42 ouders/gezinnen de 
peiling ingevuld (46%). Heel fijn! We moeten 
echter nog 31 ouders/gezinnen méér hebben 
om bij de gewenste betrouwbaarheid te 
komen. Of 12 ouders voor de minimale 
betrouwbaarheid. Hopelijk gaat dit lukken!! 
 
Graag brengen we de oproep tot het invullen 
van de peiling nogmaals onder uw aandacht. 
We zouden het erg waarderen als u de moeite 
zou willen nemen deze enquête in te vullen.  
 
Op 23 november kreeg u een toegangscode 
per e-mail. Eén van de ouders heeft deze mail 
gekregen. Het systeem pakt maar één 
emailadres per gezin. Het kan ook zijn dat de 
mail in uw ‘onbelangrijke’ of ‘ongewenste’ 
mailbox is gekomen. Als u zoekt op 
‘tevredenheidspeiling’ komt dit mailtje 
waarschijnlijk naar boven.  
 
Bedankt alvast! 
 

 
 
 
Mindset lessen in alle groepen 
In de afgelopen periode is juf Nanda elke 
woensdag in alle klassen (groep 1-8) geweest 
en krijgen de kinderen ‘mindset les’. Kinderen 
hebben op een speelse manier uitleg 
gekregen over de werking van je brein. Ze 
weten nu hoe leren er in je hoofd uit ziet (er 
worden verbindingen / weggetjes gemaakt 
die steeds gladder worden als je oefent), dat 
je van proberen dus kunt leren, dat je hierbij 
soms moet doorzetten, dat uitdagingen er 
dan bij horen en dat foutjes maken mag!  
 
Een mindset is een overtuiging over jezelf: 
een overtuiging die je hebt over je 
intelligentie, talenten en kwaliteiten. We 
maken onderscheid tussen een vaste mindset 
(fixed mindset) en een groeimindset (growth 
mindset).  
 
De verschillende mindsets hebben invloed op 
hoe je leert en in het leven staat. Bij een vaste 
(fixed) mindset denk je dat je intelligentie, 
talenten en 
kwaliteiten vast 
staan. Je denkt 
bijvoorbeeld 'ik 
ben nu eenmaal 
niet goed in 
rekenen dus 
waarom zou ik er 
moeite voor doen'. 
Of je denkt ‘ik ben 
dom omdat ik een foutje maak’ of ‘ik kan dit 
niet’. Je wilt graag hoge scores halen. De 
vaste mindset illustreren we op school met 
het stripfiguurtje Fixie.  
 
Bij een groei (growth) mindset denk je dat je 
intelligentie, talenten en kwaliteiten 
verbeterd kunnen worden en heb je de 
overtuiging dat jouw inspanningen en aanpak 
grote invloed hebben op de groei en 
ontwikkeling. Je denkt bijvoorbeeld: 'ik ben  



 

  

 
 
 
nog niet zo goed in rekenen, door te oefenen 
kan ik er beter in worden'. Of ‘iedereen maakt 
wel eens een foutje’ of ‘ik heb niet de hoogste 
score van de klas maar ik weet dat ik mijn 
best heb gedaan’. De groei mindset illustreren 
we op school met het stripfiguurtje Growie. 
 
Er is geen goede of foute mindset. We 
hebben allemaal beide mindsets in ons (ook 
papa’s, mama’s en juffen!).  
De meeste mensen hebben een mixed 
mindset . De ene keer heeft de vaste mindset 
de overhand, een andere keer de groei 
mindset. Kinderen hebben spelenderwijs 
geleerd dat wat voor de één soms makkelijk 
is, voor de ander nog moeilijk kan zijn en dat 
dit niet erg is omdat iedereen anders en uniek 
is!  
In de groepsapp van de klas heeft u soms ook 
berichten over deze lessen kunnen lezen. En 
vraag maar eens aan uw kind of ze het liedje 
‘klap klap’ (kleuters) of ‘soco soco’ nog 
kunnen.  
De mindset lessen stimuleren een groei 
mindset in de groepen. Door een groei 
mindset staan kinderen open om te leren en 
zijn ze bewust van de uitdagingen die er soms 
zijn. De kinderen leren dat de inzet en groei 
veel belangrijker zijn dan het resultaat.  
Dit ziet u ook in de Kindmap terug. We 
proberen schoolbreed dezelfde taal hierin te 
spreken en als leerkrachten een rolmodel te 
zijn voor de kinderen. Deze groeitaal 
proberen we te verweven in ons lesaanbod en 
terug te laten komen. De komende jaren 
blijven we dit verder ontwikkelen en zult u 
hier dus vaker over horen.  
 
Binnen deze mindset lessen komen de 
kinderen ook in aanraking met de ‘leerkuil’. 
 
 
 
 

 
 
 
Leerkuil: zo ziet leren eruit. Als je leert of iets 
moeilijks doet, ga je als het ware door een 
leerkuil. Als je onder in de leerkuil bent moet 
je bedenken wat je nodig hebt om eruit te 
komen. Soms lukt dat niet meteen. Je moet 
dan soms echt even doorzetten. 
 

 
Nieuw thema (geschiedenis) gestart! 
Afgelopen maandag hebben we ons nieuwe 
geschiedenisthema geopend. In elke groep 
zijn er subthema’s.  
We hebben tijdens de opening hiervoor een 
quiz gespeeld op het podium. Hier bleek dat 
er nog heel veel te leren valt over dit thema 
en zijn de kinderen op een ludieke manier 
geprikkeld om dit de komende weken te gaan 
doen.  
Ook gaat elke groep een eigen quiz maken en 
deze zal tijdens de afsluiting van het thema 
met u in de groep van uw kind (eventueel 
groep kiezen) gespeeld worden. U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging, maar save the date, 
donderdagmiddag 16 februari! 
 
Nationale voorleesdagen 
 (bericht voor ouders groep 1/2) 
Morgen starten de Nationale voorleesdagen. 
Deze duren t/m 4 febr. Op deze dagen staat 
voorlezen centraal. Dit heeft een positief 
effect op de woordenschat, spelling, 
tekstbegrip en vergroot het plezier in lezen.  
 



 

  

 
 
We nodigen hierbij de ouders van de 
kleutergroepen uit om op donderdag 2 
februari bij het brengen van uw kind mee te 
komen naar de 
klas van uw 
kind. Ook de 
peuters van 
Unikids komen 
dan. We 
verdelen de 
groepen in 4 
kleinere groepjes en lezen dan gezellig voor, 
zodat u samen met uw kind het plezier van 
samen (voor)lezen ervaart! Dit zal ongeveer 
15 tot 20 minuten duren waarin we u als 
ouders ook nog voorzien van tips over 
voorlezen. Aan het einde van dit moment 
krijgt uw kind zelfs een cadeautje mee om 
thuis lekker verder te lezen en te genieten!  
 
Geplande activiteiten:  
zie ‘Jaarkalender’ op de schoolapp 
 
Aanwezigheid administratie, intern 
begeleider en directie  
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30, 
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur  
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij  
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij 


