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Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief veel mooie berichten vanuit de groepen. Daarnaast staat er ook een stukje in over omgaan 
met emoties en hoe kinderen hier met spelletjes mee kunnen oefenen.  
Voor de vakantie heeft u een verzoek gehad om de vrijwillige bijdrage te betalen. Bent u de brief kwijt, haal dan 
gerust een nieuwe bij de administratie (kantorengang). 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 

Donderdag 3 november  zwemmen groepen 5 

Vrijdag 11 november  Sint-Maarten 

Donderdag 24 november studiedag (alle kinderen vrij) 

 

  

PBS NIEUWS 

 
Samen een fijne school zijn en blijven gaat niet zomaar. Daarom behandelen we iedere week een andere 
gedragsverwachting. In de groepen oefenen we dat ook. En we geven uiteraard een beloning als het goed gaat. 
 
De gedragsverwachting die wij aankomende week gaan behandelen in alle groepen is: 

• Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf. 

Op die manier gedragen wij ons veilig en verantwoordelijk. 
 
 

 

De schoolafspraken (die wij gedragsverwachtingen noemen) komen ook bij de overblijf terug, zodat op elke plek 

in school hetzelfde geldt, dat is voor iedereen wel zo duidelijk. Komende woensdag krijgen alle vrijwilligers van 

de overblijf weer een opfriscursus.  

 

  

TECHNIEKTOERNOOI 

 
Voor de herfstvakantie hebben alle groepen (vanaf groep 5) meegedaan met de voorrondes van de 

techniekwedstrijd. Deze wedstrijd is door de techniekgroep van Atlant georganiseerd. 

Met hulp van satéprikkers, tape en papier mocht iedereen een brug bouwen die stevig genoeg was om tussen 2 

tafels te hangen en ook nog gewicht te dragen. De beste teams mochten door naar de finale. 

 

Namens onze school zijn 2 teams afgelopen dinsdag naar de Finale Techniektoernooi gegaan. Zij kregen de 
opdracht om binnen een uur een brug te bouwen die stevig genoeg was om een zandzak van 1 kilo te dragen. 
Een pittige opdracht, zeker omdat er maar kleine stukjes tape beschikbaar waren, maar het is goed gelukt. 
Onze kanjers hebben een mooie tweede plaats in de wacht gesleept. 
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NIEUWS UIT DE GROEP 

 
In de kleutergroepen is al veel zichtbaar van het thema rondom de herfst. Het prentenboek “Twee vechtende 
eekhoorntjes” was een mooie start. Zij zijn nu overal te zien in de groep. Zelfs de lampionnen passen bij het 
boek. 

 
 
De groepen 7 hebben voor de herfstvakantie het thema Europese Unie (aardrijkskunde en geschiedenis) 

behandeld. Tijdens dit thema werden zoveel mogelijk onderdelen en doelen uit het onderwijsprogramma in 

samenhang aangeboden. Dus niet in allerlei aparte lessen. We merken dat de kinderen op die manier meer 

betrokken zijn en ook meer leren. 

Groep 7A behandelde een tekst (begrijpend lezen) waarin het leven van een gezin werd geschetst uit de tijd dat 

de Eifeltoren werd gebouwd (geschiedenis). Als afsluiting van de lessenserie was er naar aanleiding van deze 

tekst een discussie over de vooruitgang (mondelinge taalvaardigheid) omdat in de tekst zowel argumenten voor 

als tegen werden genoemd. De kinderen mochten hun eigen mening formuleren en met eigen argumenten 

komen en eventueel hun mening bijstellen als een ander met goede argumenten kwam (burgerschap). Doordat 

ze de tekst goed begrepen en ook naar elkaar wilden luisteren gebeurde dit ook. De voorlopige conclusie van 

groep 7A was dat we misschien wel genoeg vooruitgang hebben gehad, we hebben inmiddels alles al! Of zij er 

over een paar weken nog zo over denken weten we natuurlijk niet. Wie weet hebben ze dan weer wat nieuws 

geleerd waardoor ze hun mening bijstellen.  
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Wat gaat dat al snel, leren lezen in groep 3. In de komende twee weken leren zij de woorden doos, doek, zee, 

haar en ijs al lezen. En uiteraard alle woorden die zij met de eerder geleerde letters kunnen maken. Oefenen 

met lezen gebeurt niet alleen in de boekjes en werkboekjes tijdens de leeslessen maar ook spelenderwijs, zoals 

in de middag in het leescafé. Deze week hebben de kinderen ook voor het eerst geoefend met “stillezen” in een 

eigen leesboekje.  

 

SCHOOLKORFBALTOERNOOI 

 
Zaterdag 22 oktober heeft de Franciscusschool meegedaan met het schoolkorfbaltoernooi in sporthal Zeewijk. 
Het team bestond uit Thomas, Chloë, Mijs, Lieke en Lucy. Ze hebben het goed gedaan en de eerste wedstrijd 
werd gewonnen met 1-0.  Uiteindelijk zijn ze derde geworden van de poule, wat een mooie prestatie is.  

 

 
 

  

EMOTIEREGULATIE  

Heeft uw kind moeite met Emotieregulatie ( uiten van emoties) ? 

Wat zie je: 
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Deze kinderen huilen snel en verliezen vaak hun geduld. Ze praten ruzies niet uit, maar gaan eerder op de 
vuist. Ze hebben vaak woedeaanvallen en kunnen heftig reageren op kleine problemen. Ze hebben vaak het 
gevoel dat ze altijd het slachtoffer zijn. Kritiek of een standje kunnen ze slecht verdragen. 

Hoe kun je je kind hierbij helpen? 

Een kind moet leren omgaan met teleurstellingen in zijn leven. Het leert daardoor om door te zetten als iets niet 
in één keer lukt. Een kind dat zijn emoties niet kan aan-of bijsturen wordt vaak boos of verdrietig wanneer een 
ander kind wel 'succes' heeft. Kinderen die hun emoties kunnen beheersen, worden niet zo snel driftig, kunnen 
goed omgaan met frustraties of teleurstellingen. De beste manier waarop je je kind kunt helpen is het goede 
voorbeeld geven. Blijf geduldig, reageer rustig en laat zien hoe je op een goede manier met kritiek om kunt 
gaan. Je kunt je kind ook helpen door hem/haar te vertellen wat hij/zij kan verwachten. Op die manier bereid je 
je kind voor en kan hij/zij zich daar beter op instellen. 

Spelletjes: 

Bij het doen van spelletjes leren kinderen rustig te blijven als het niet lukt. Ze leren hun boosheid in bedwang te 
houden. En ze leren tegen hun verlies te kunnen. Het is belangrijk dat de regels van het spel duidelijk zijn en 
goed worden toegepast. Vertel ook vooraf dat er gewonnen, maar dus ook verloren kan worden. De kinderen 
ervaren dat sommige dingen niet altijd gaan, zoals ze het hadden gepland. In een korte (speel)tijd komen er 
heel veel emoties langs: je beste vriend maakt je in; onderlinge kleine 'wedstrijdjes' die worden gevoerd, je voelt 
jezelf stom als je verliest, je wordt boos als je de ander niet snapt of als hij wint enz. 

Welke spelletjes zijn goed te gebruiken? ( leuke tip voor Sinterklaas) 

Voor groep 1-4: Halli Galli junior / Kleurentorentjes / Kwartetten / Memory / Willem Wiebeltoren / Qwixx / Dier op 
dier / Vier op een rij / Sjoelen / Yahtzee 

Op school gaan we hier ook extra mee aan de slag. Op de woensdag om de week zal juf Roeliene ( leerkracht 
groep 1/ 2 A)  met kinderen uit de kleuterklassen spelletjes doen. Komt uw kind hier voor in aanmerking dan 
hoort u dit via de leerkracht. 

 

  

SCHOOLFOTO’S 
 

Afgelopen woensdag was de verkoop van de schoolfoto’s. 

 

Kunt u de foto’s niet ophalen? 

Vanaf donderdag 27 oktober liggen de foto’s bij Photobrandstore in Heemskerk. 

Photobrandstore Heemskerk 

Deutzstraat 12-14 

1961NT Heemskerk 

Tel : 0251-233284  

 

Prijsopbouw : 

Een complete set van uw kind kost €15.- Een set bestaat uit 5 foto’s : 

- Groepsfoto op 13x18cm 

- Een pasfotovel met 8 pasfoto’s 

- 3 verschillende portretfoto’s van uw kind 

Het is ook mogelijk om losse foto’s te kopen uit een set. Dan is het per foto €5.- of 3 stuks voor €12,50 

 

 
 

 


