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Studiedag 27 januari en noodopvang 
Op woensdag 27 januari staat een studiedag 
voor de leerkrachten gepland. Dit betekent dat 
er deze dag geen online onderwijs en 
noodopvang zal zijn. Noodopvang is op deze 
dag alleen aan te vragen voor kinderen die 
normaal gesproken gebruik maken van de 
kinderopvang.   Om onduidelijkheid te 
voorkomen: de noodopvang op school begint 
dagelijks om 8.30 uur. De deur van het gebouw 
is vanaf 8.25 uur open, zodat de kinderen op 
tijd klaar zitten voor de start van de online 
lessen. 
Cito toetsen en rapportgesprekken 
Sinds afgelopen weekend is bekend dat de 
scholen nog zeker tot 7 februari gesloten 
blijven. Wij kunnen ons voorstellen dat dit 
wellicht vragen bij u oproept m.b.t. het 
afnemen van de Cito toetsen, rapportage en 
oudergesprekken. Deze week is er overleg 
tussen de verschillende 
samenwerkingsverbanden(BO en VO). Aan de 
hand van de uitkomsten hiervan zal bekeken 
worden, wat dit voor ons Kindcentrum betekent 
en zullen wij u hierover informeren.                                           

   

Kanjertraining 
Zoals de meeste ouders weten werken wij met 
Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het 
bevorderen van onderling vertrouwen in 
groepen. Vertrouwen is de basis voor het 
creëren van rust in de klas, het stimuleren van 
sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 
De kinderen leren hierbij om zich op een 
positieve manier te handhaven in sociaal 
stressvolle omstandigheden. Onder het motto: 
wat je meemaakt is interessant, vervelend of 
naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, 
dat vormt je. Ook deze bijzondere periode, 
waarin we met elkaar zitten, vormt ons. Hier 
besteden de leerkrachten ook nu aandacht aan 
in de online lessen. De uitgangspunten vanuit 
kanjertraining zijn ook goed thuis te gebruiken.  
 ‘Hoe kan het anders brief’ (of zoals sommigen 
zeggen de ‘oepsbrief’). Misschien heeft u daar 
thuis al eens iets over gehoord. 
Het kan voorkomen dat een kind 
grensoverschrijdend gedrag laat zien, dit kan op 
school gebeuren, maar soms ook thuis. Het kan 
dan helpen om het kind te laten opschrijven wat 
er gebeurt is en hoe dingen een volgende keer 
anders zouden kunnen. Op school werken wij in 
dit soort gevallen met De ‘Hoe kan het ook 
anders brief’. De leerling krijgt de opdracht om 
deze brief in te vullen en te bespreken met de 
leerkracht. De volgende stap is dat de brief mee 
naar huis gaat en door ouders ondertekend 
wordt. Deze brief wordt normaal gesproken door 
de leerkrachten in de klas gebruikt, maar nu ook 
in de noodopvang.  
Ook thuis kan het soms helpen, als een kind 
bijvoorbeeld ergens heel boos over is, om dit op 
te laten schrijven en nadat het kind is afgekoeld 
hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
Voor vragen over deze werkwijze kunt u terecht 
bij de leerkracht of op de website van 
Kanjertraining: www.kanjertraining.nl. 
 



 
     

 

  

  

 

Online onderwijs  
Via deze weg willen we jullie laten weten 
hoe trots we zijn op alle kinderen en 
ouders thuis!  
Wij merken dat de kinderen thuis enorm 
hun best doen en we waarderen de 
enorme inzet van ouders om de kinderen 
hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. 
We hebben er alle begrip voor als 
bepaalde dingen soms even niet lukken. 
Thuis werken en leren is nu eenmaal heel 
anders dan op school. 
 
We merken dat sommige ouders zich 
zorgen maken over de ontwikkeling van 
de kinderen en zij vragen zich af of de 
leerkracht wel voldoende zicht heeft op 
hoe het met hun zoon of dochter gaat. De 
leerkrachten zijn ertoe opgeleid om op 
allerlei manieren zicht te hebben en te 
houden op de ontwikkeling van de 
kinderen. Als de leerkrachten merken dat 
de kinderen ergens tegen aan lopen bij 
het instructiemoment of bij de verwerking 
van de lesstof worden de kinderen 
uitgenodigd voor het vragenuurtje of voor 
een extra instructiemoment. Daarnaast 
kunnen kinderen en ouders ook zelf 
aangeven als ze dingen lastig vinden, 
zodat de leerkracht de kinderen en ouders 
daarbij kan helpen. U mag erop 
vertrouwen dat de leerkrachten hun 
uiterste best doen om de ontwikkeling 
van de kinderen zo goed mogelijk in de 
gaten te houden en bij te sturen waar dit 
nodig is.  
 
Tot slot hopen we ook vooral dat ouders 
en kinderen thuis ook proberen te 
genieten van deze bijzondere periode, 
hoe vaak komt het voor dat je zoveel tijd 
met elkaar kunt besteden en zoveel mee 
krijgt van het schoolwerk van uw 
kind(eren).  Probeer er met elkaar ook 
een gezellige tijd van te maken door af en 
toe leuke dingen te doen.  
Met elkaar proberen we er het beste van 
te maken!  

         Niek uit groep 4b in beweging!

 
 
Sport en beweegtips van juf Alies 
Elke week tijdens de lockdown verzorgt juf Alies 
sport- en beweegtips voor thuis. Deze 
activiteiten en tips worden op het ouderportaal 
van MijnSchool geplaatst. Alle leuke foto's en 
filmpjes van de beweegmomenten thuis kunnen 
gestuurd worden naar juf Alies via 
a.schouten@plateau-assen.nl.  
Wij wensen iedereen weer veel beweegplezier!  


