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datum activiteit groep 
Woensdag 14 december Schoolschaatsen Groep 6/7/8 

Donderdag 15 december Inloopochtend  8.15-8-45 Groep 3 

Donderdag 15 december Inloopmiddag 14.15-14.45 Groep 5A 

Woensdag 21 december 
november 

Kerstatelier Groep 1 t/m 8 

Donderdag 22 december Kerstviering Diner 
Uitnodiging volgt 

Groep 1 t/m 8 

Vrijdag 23 december Kinderen om vrij 12.00 uur 
vrij 

Gr 1 t/m 8 

Maandag 26 december t/m 
vrijdag 6 januari 

Kerstvakantie POV/ Gr 1 t/m 8 

Maandag 9 januari Kriebelteam 
Hele week 

Groep 1 t/m 8 

Vrijdag 27 januari Emmatheater Groep 3A 

 

Algemeen 

Focuspunten binnen ons Kindcentrum 

De komende periode richten wij ons in ons onderwijs voornamelijk op de volgende inhoudelijke 

punten: de sociaal emotionele ontwikkeling/sociale veiligheid en het rekenonderwijs.  

Deze onderwerpen zullen de komende periode centraal staan in de studiedagen en teammomenten.  

De afgelopen periode zijn er in alle groepen praktijkbezoeken geweest vanuit het Kanjerinstituut die 

ons tips hebben gegeven om het positieve klimaat nog verder te versterken. Verder zijn wij afgelopen 

week met het team in gesprek geweest over het gedrag van onze kinderen, met name op het plein, in 

de pauzes.  

Naast de sociaal emotionele ontwikkeling is het rekenonderwijs een focuspunt binnen ons onderwijs. 

Met de komst van de nieuwe rekenmethode Pluspunt zijn er al aardig wat ontwikkelingen 

doorgevoerd in de groepen. Om ons rekenonderwijs nog verder te ontwikkelen staat in het nieuwe 

jaar nog een studiedag gepland gericht op het effectief lesgeven bij rekenen.  

Kortom: ons kindcentrum is volop in ontwikkeling om met ons onderwijs nog beter aan te sluiten bij 

dat wat onze kinderen nodig hebben. 

Hoofdluis 

Momenteel heerst er veel hoofdluis binnen het Kindcentrum. Wij hanteren een protocol waarin de 

richtlijnen van de GGD leidend zijn. Mocht er bij uw kind(eren) hoofdluis worden geconstateerd, dan 

wordt u altijd op de hoogte gebracht door de leidster of leerkracht ná lestijd. Na behandeling is uw 

kind weer welkom. Het protocol ligt altijd ter inzage op het Kindcentrum. 

 

 



 

Onderwijs 

Studiedag 23 november 

Op woensdag 23 november heeft het team een studiedag gehad. Deze stond geheel in het teken van 

ons leesonderwijs. We werden hierbij ondersteunt door een expert van List (de methodiek waarmee 

wij werken). De collega's van groep 1 en 2 zijn onder begeleiding van de expert gaan kijken naar het 

thematisch onderwijs en hoe lees- en taalactiviteiten hierin een goede plek kunnen krijgen. Hierbij 

wordt gewerkt vanuit taalrijke (prenten)boeken. De collega's van groep 3 hebben zich verdiept in 

connect-lezen. Dit is een interventie om kinderen extra te begeleiden die aan de basis lestijd niet 

voldoende hebben om te groeien. De collega's van groep 4 t/m 8 hebben meer geleerd over het 

voeren van leesgesprekken met de kinderen. Op deze manier krijgen zij goed zicht op de interesses en 

motivatie van de kinderen. Ook hebben zij zich gebogen over het samenwerken tussen de groepen 4 

t/m 8 om elk type lezer zo goed mogelijk te ondersteunen. Het was een waardevolle dag! 

 

Pauzes 

Ons Kindcentrum heeft de lesdagen zo ingericht dat de kinderen een half uur buiten kunnen spelen. 

Wij zien dat bij sommige groepen de grote pauze onrustig is tav gedrag van kinderen en het tekort aan 

Pedagogisch Medewerkers. We zijn met het hele team in gesprek wat goed gaat tijdens de grote 

pauze en waar nog ontwikkelpunten liggen. Ons doel hierbij is: positief gedrag op het plein. Naast een 

positieve sfeer in de groepen, vinden we positief gedrag op de gangen en buiten de school ook erg 

belangrijk. Het staat voorop dat de pauze een plezierig moment van de dag moet zijn. Met elkaar 

hebben we korte en lange termijn ideeën beschreven om het positieve gedrag van onze kinderen te 

versterken.  

Hierover volgt later meer informatie. 

Motorlab  

Vorig jaar zijn wij begonnen met Motorlab in de groepen 1 & 2. Dit heeft een positief effect op de 

cognitieve vaardigheden en het gedrag in de klas. In het kader van de doorgaande lijn proberen we nu 

Motorlab ook uit in de groepen 3 & 4. In de bijlage vindt u informatie over Motorlab.  

Kinderopvang 

Peuteropvang 
Wat fijn dat Grisca en Ciska weer hersteld zijn. Gelukkig kon hun afwezigheid opgevangen worden 
door bekende gezichten voor peuters, Linda en Marissa. Ciska is deze week weer begonnen en Grisca 
start morgen weer.  
De peuters gaan gezellige weken tegemoet met het thema kerst. Houd de app goed in de gaten, want 
er staan leuke activiteiten op de planning.  
 

 

 

 
 

 
  
 


