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Deze foto had u nog tegoed. Op vrijdag 21 september is juf 
Wendy getrouwd met Jeffrey. Voor het officiële gedeelte 
brachten zij een bezoek aan school. 

 
 

 

Studiedag 19 oktober 

Op 19 oktober is de 2e studiedag van het team. Dit is de vrijdag 

voor de herfstvakantie. De leerlingen zijn dan vrij. 

 

 

Agenda 

12 oktober Einde Kinderboekenweek  

19 oktober  Studiedag, alle kinderen vrij 
20 t/m 28 oktober  Herfstvakantie  

28 oktober  Wintertijd  

31 oktober Evaluatie kennismakingsgesprekken 

1 november Groep 8 leerlingen vrij i.v.m. invullen OKR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kanjertraining  

 

Op 26 september waren de kinderen woensdagochtend 

vrij vanwege de studiedag van het team. Deze studiedag 

stond in het teken van de 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.  

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders 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. Reageer daarom niet met 

haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe 

je best er iets van te maken. Zoek oplossingen die goed zijn voor jou en de mensen om je heen. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale 

redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 

De nieuwe teamleden kregen in deze training de eerste basisinformatie, voor de teamleden die de 

training al hebben gevolgd was de dag een verdieping en zij konden vragen stellen over specifieke 

situaties in de klas. Een leerzaam programma. Alle kinderen krijgen in de klassen de kanjertrainingen 

aangeboden. Op een begrijpelijke manier wordt gedrag besproken (in de vorm van petten). Mocht u 

zelf hier ook wat meer van willen weten: www.kanjertraining.nl  

 

Continurooster 

Van verschillende ouders krijgen wij de vraag hoe het staat met de invoering van het continurooster. 

In principe hebben wij al een rooster waarbij alle kinderen op school overblijven. 

Wij willen als team, samen met de MR en u als ouders kijken hoe we het rooster nog beter kunnen 

laten aansluiten op de behoeften van de kinderen en inzet van leerkrachten. 

In de MR hebben we besproken dat het team voor 16 oktober met 2 opties komt. De MR gaat aan 

alle ouders vragen waar uw voorkeur ligt.  

Naar aanleiding van de stemming wordt gekeken welke variant ingevoerd gaat worden. 

De invoering van een nieuw rooster zal pas schooljaar 2019-2020 ingevoerd gaan worden. Tot die tijd 

blijft het huidige rooster van kracht. 

 

 

http://www.kanjertraining.nl/


 

 

Evaluatiegesprekken 31 oktober 

Op 31 oktober is er geen les en verwachten wij u met uw kind op school voor een evaluatiegesprek 

van de afgelopen periode. 

De groep 8 IJsvogels krijgen dan ook de uitslag van de NIO.  

Vandaag krijgen uw kinderen een brief mee naar huis met de uitnodiging. 

Op 1 november zijn de IJsvogelgroepen 7 en 8 en de Vuurvogelgroep 8 vrij. De leerkrachten vullen 

dan het onderwijskundig rapport in. 

 

Inloggegevens website de Oostvogel 

Op de website wordt aangegeven dat u als ouders kunt inloggen op de site van de groep van uw kind. 

Omdat de privacywet is aangescherpt zijn wij met de bouwer van de website in gesprek hoe wij 

kunnen zorgen voor een veilige omgeving zodat u alleen de groepen van uw kind kan inzien. 

Dit is nog niet geregeld. Zodra het geregeld is zullen wij u hierover berichten. 

 

Klankbordgroep ouders   

Beste ouders, 

Graag willen we jullie herinneren aan de klankbordgroep voor ouders die aanstaande dinsdag, 9 

oktober, voor de eerste keer plaatsvindt. 

Wil je hieraan deelnemen, dan ben je van harte welkom vanaf 19.45 uur op school. We starten om 

20.00 uur en sluiten om 21.30 af. Onderwerp van de eerste avond is communicatie met als speerpunt 

de Nieuwsbrief. 

Graag tot ziens op dinsdag, 9 oktober. 

Met vriendelijke groet namens de MR, 

Ingrid Vereijken, Judith van Steensel en Jacoline van Diemen 

 


