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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de tiende  nieuwsbrief van het 
schooljaar 2019-2020. 

  

Mededelingen: 
Juf Marije haar zwangerschap verloopt met veel 
pijn. Ze heeft na de operatie nog even gepro-
beerd te werken, maar dit lukt niet. Goed om 
aan haar zelf en aan het kindje te denken. Juf 
Marije haar zwangerschapsverlof gaat dus iets 
eerder in. Juf Naomi zal juf Marije vervangen. 
 

  

Groepsbesprekingen 
Deze weken nemen we bij de leerlingen de Cito- 
toetsen af. Tijdens de groepsbesprekingen kijken 
de leerkrachten samen met de intern begeleider 
naar de groei van de leerlingen. We leggen dan 
de gegevens van de Cito toetsen, de methode-
toetsen en onze observaties naast elkaar. Met 
elkaar bespreken we vervolgens wat deze gege-
vens zeggen over ons aanbod en wat dit bete-
kent voor ons aanbod in de komende periode.  
Tijdens de ouderavonden in februari bespreken 
we met u als ouder de ontwikkelingen van uw 
zoon en dochter aan de hand van het ontwikke-
lingsperspectief. 
 

  

Het plein 
De speeltoestellen op het plein zijn afgekeurd en 
heel snel verwijderd door de gemeente om on-
gelukken te voorkomen. In afwachting op de 
verhuizing hadden we nog geen nieuwe speel-
toestellen besteld.  Er is nog geen zekerheid over 
het tijdstip van verhuizen. We gaan dus  opzoek 
naar mogelijkheden om zo snel mogelijk weer 
een leuk plein te creëren.   Tot die tijd vermaken 
de kinderen zich met losse materialen  en bieden 
we iedere pauzes spellen aan om met de leer-
krachten te doen. 

Gezien de hoeveelheid zand en aarde adviseren 
we uw zoon of dochter oude schoenen of laarzen 
aan te doen. 
 

 
 
Voor de korte termijn willen graag een leuk par-
cour op het plein verven en een deel van de aar-
de klaar maken om bollen te planten. Hier kun-
nen we uw hulp bij gebruiken! Heeft u zin en tijd 
om te helpen geef dit dan door aan Bianca de 
Zoete. 
 

  

PAD 
 
U heeft uw zoon of dochter misschien wel ge-
hoord over de emotiekaartjes.  Deze komen uit 
de zgn. PAD methode. PAD staat voor Program-
ma Alternatieve Denkstrategieën.  
 
In de PAD-visie is elk kind uniek. Door middel van 
het systeem ‘kind-van-de-dag ’ komt elk kind uit 
de groep een keer aan de beurt om gedurende 
een dag in het middelpunt van positieve belang-
stelling te staan. De leerkracht en de klasgenoot-
jes zijn die dag heel alert op de positieve kwali-
teiten van het “PAD-kind” en vertalen dit in 
complimentjes. Ook wordt het kind gestimuleerd 
om zichzelf te complimenteren. 
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In PAD ligt veel nadruk op het inschatten van je 
eigen emoties en die van de ander. Kinderen 
leren dat emoties belangrijke signalen zijn. Die 
informatie moet je niet negeren, want het helpt 
je om grip te krijgen op de situatie. Tevens leren 
kinderen dat gedrag en emoties bij elkaar horen, 
maar wel twee verschillende dingen zijn. Je boos 
voelen is in orde, maar de manier waarop je dit 
uit (boos zijn), moet je goed overdenken. 
 
Het zal voor de leerlingen steeds duidelijker 
worden dat zij meer en meer verantwoordelijk 
zullen gaan worden voor de keuzen die zij ma-
ken. Stel dat je niet mee mag doen met een spel-
letje voetbal. Is de oplossing dan huilend weglo-
pen, woedend de pionnen omschoppen of pro-
beer je bijvoorbeeld te onderhandelen? In dit 
deel van het leerplan wordt uitgebreid ingegaan 
op de gedragsalternatieven bij een probleem en 
op de mogelijke gevolgen van je keuze. 
 
 

 
 
 
  
Data 

22 jan. t/m 31 jan.  De Nationale Voorleesdagen 

10 februari Studiedag- de kinderen zijn vrij. 

14 februari 11e Nieuwsbrief 
Schoolverlatersadvies 
Uitgifte 2e rapport 

 18 en 20 februari Ouderavonden 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 
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