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Project Beleven van onze 

planeet 
Deze week starten we in de onderwijsgroepen 

met een nieuw project: Beleven van onze 

planeet. 

Bij de groepen 1 en 2 zal het project vooral in 

het teken staan van de Wisselingen van onze 

seizoenen. Bij de groepen 3 en 4 gaat het over 

Weermetingen, in de groepen 5 en 6 staat de 

Strijd tegen het water centraal en bij de 

groepen 7 en 8 Reizen over de wereld. 

We starten ons project komende week met een 

wereldbelevenis. Hiervoor wordt het speellokaal 

omgebouwd tot Beleef- en luisterhal waarbij de 

kinderen worden meegenomen naar 

verschillende plekken op onze aarde. Op 12/13/14 april sluiten wij dit project af met een 

zelfgemaakt weerbericht per groep. Deze ontvangt u via Social Schools.   

 

Uitbreiding Opvang 
Bij het KDV en bij de BSO gaan we uitbreiden. 

Hiervoor zijn enkele nieuwe medewerksters 

aangetrokken. Verschillenden zijn al bekend 

maar naast Laura van der Molen komt ook 

Britt Koops en Esmee Holman ons versterken. 

Daar zijn we blij mee! 

Zo snel als mogelijk, zal er inpandig een 

derde slaapkamer gerealiseerd worden om de 

allerkleinsten te slapen kunnen leggen. 

Welkom Britt en Esmee! 

 

Welkom 
Bij de peuters heten we Ophelia welkom. Leuk dat je er bent en we 

hopen dat je een hele fijne tijd tegemoet zult gaan. 
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Teamnieuws 
We hebben afscheid genomen 

van juf Betty (BSO), juf Vera 

(groep 3a) en aan het einde van 

deze week zal ook juf Lotte 

(BSO) vertrekken. Juf Lotte gaat 

naar een andere CKC-locatie om 

daar als instromer les te gaan 

aan de jongste kleuters. Zij doet 

nl. naast haar werk als 

pedagogisch medewerkster de 

opleiding tot groepsleerkracht. 

Op CKC De Kloostertuin kan zij dit combineren.  

Juf Betty heeft laten weten dat zij ons heel erg zal missen en daarom komt zij terug als 

vrijwilligster. Het hoe en wanneer moet nog uitgewerkt worden maar daar zijn wij (en 

Betty) zeker blij mee! 

Juf Vera zien we de komende tijd weer als invalster in groep 8a. Hier is juf Karen 

uitgevallen. Het herstelproces lijkt wat langer te duren…. Naast juf Vera komt ook 

meester Marnix ten Kate invallen. Marnix kennen we als de vader van Chris (8b) en ook 

als CKC-collega.  

Verder zijn we blij mee te kunnen delen dat juf Cora en juf Yvonne weer gaan re-

integreren. Het herstel van beiden verloopt langzaam maar voorspoedig. Juf Cora zal 

eerst buiten de groep werkzaamheden gaan oppakken. Juf Yvonne kijkt wat haalbaar is. 

Gedurende haar uitval zijn de conciërge-werkzaamheden opgepakt door twee ouders: 

Marissa Kiers en Annelies Koenzen: Super bedankt voor jullie geweldige hulp! 

Het herstel van Ramona (KDV) verloopt wat langzamer. We zijn blij dat zij zo af en toe 

komt koffiedrinken, het oppakken van werkzaamheden gaat helaas nog niet lukken.  
 

Godsdienstige vorming 
Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. Het verhaal ‘Hou van iedereen’ 

staat deze week centraal. Een geleerde vroeg aan Jezus wat hij zou 

moeten doen om voor God te leven. Jezus vertelt hem een verhaal; 

Een Joodse man was alleen op reis en werd overvallen en 

mishandeld, hij kon niet meer verder. Voorbijgangers lieten hem 

liggen, maar een barmhartige Samaritaan (Joden en Samaritanen 

hekelen elkaar) deed dat niet. Hij ontfermde zich over de man en 

zorgde dat hij weer opknapte. Jezus zegt ‘Help dus iedereen die in nood is, vriend of niet. 

Hou van iedereen’. Bijbel: Lucas 10: 25-37. 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. Deze week: Voor of tegen. Veel mensen 

bewonderen Jezus om de dingen die hij doet, maar er is ook 

tegenstand: de farizeeën en schriftgeleerden vinden dat het 

optreden van Jezus moet stoppen. Er ontstaat spanning: ben 

je voor of het tegen het optreden van Jezus. Tijdens een 

maaltijd zalft Maria de voeten van Jezus. Het is een bijzonder 

eerbetoon, maar Judas vraagt zich af waarom ze de olie niet 

verkocht heeft en het geld aan de armen heeft gegeven. Als 

Jezus Jeruzalem binnenrijdt, wordt hij toegejuicht en toegezongen als een koning. Maar 

opnieuw zijn de farizeeën kritisch. Bijbel: Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19. 
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Positive Behaviour Support 
 
Op ons Kindcentrum werken we met 

gedragsverwachtingen. Voor lang niet alle kinderen is 

het vanzelfsprekend wat er van hen verwacht wordt. 

Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt goed 

gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting 

centraal. Hiernaast kunt u de regel lezen.  

 

Wat verwachten we dan van onze leerlingen? 
• Je pakt rustig een device en loopt ermee naar je 

werkplek. Daar start je je device. 

• Vervolgens start je het programma waarmee je aan 

het werk gaat.  

• Je gebruikt alleen de programma’s die je nodig hebt 

voor je opdracht en gebruikt ze op de juiste manier.  

• Na gebruik sluit je het programma af. 

• Wanneer de device op gaat ruimen, meld je de groep 

af en zet je de device in de kast aan de lader. 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

 

Inleveren formulieren  

koekenactie en  avondvierdaagse  
Vandaag zijn er al lijsten ingeleverd bij de 

leerkrachten voor de koekenactie. Ook komen 

er al van verschillende kinderen 

opgaveformulieren binnen voor de avondvierdaagse. Voor 

beide acties is morgen, dinsdag 7 maart, de laatste dag om 

het in te leveren.  

 

Typcursus 
Met ingang van vandaag zal er 12 weken lang een 

typcursus aangeboden worden aan de kinderen van de 

groepen 7 en 8. Deze typcursus is na schooltijd (in het 

plusklaslokaal) en op vrijwillige basis. De cursus wordt 

verzorgd door de heer Wilfried Buijen van GW-EducaZon. 

 

Studieavond PCM 
Komende donderdag heeft het 

onderwijsteam weer een studieavond 

PCM (Proces Communication Model) 

van Jelte van der Kooi en Deborah 

Kuper.  

Door het inzetten van PCM willen we 

ons pedagogisch klimaat zo versterken 

dat elke leerling wordt bereikt. Niet 

iedereen zit hetzelfde in elkaar en 



heeft hetzelfde nodig. We volgden deze scholing om kinderen beter te begrijpen; waarom 

schiet het ene kind in de stress bij een voorval en gaat de ander er heel relaxt mee om? 

Dat komt natuurlijk omdat iedereen anders is. In een groep vol met kinderen reageert 

niet iedereen hetzelfde. Sommige kinderen hebben het nodig om een overzicht van de 

dag te hebben terwijl anderen op hun best zijn als er met een kwinkslag gereageerd 

wordt. Bij PCM gaat men ervan uit dat er 6 persoonlijkheidstypen zijn. Kenmerken 

hiervan heeft iedereen, van het ene soms wat meer dan de andere. Lees hier meer over 

PCM.  

In onze groepen 7 en 8 wordt hier, naast PBS, les in gegeven; Hoe zit ik in elkaar en hoe 

zit jij in elkaar?  

We vinden het belangrijk dat kinderen hun kwaliteiten leren kennen maar ook hun 

grenzen. In de klas gaat de groep hierover met elkaar in gesprek en dit levert 

waardevolle kennis en inzichten op.  

 

  

 

Van buiten 

Kindervakantieweken 
Je gunt je kind een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. 

Humanitas Kindervakantieweken maakt het mogelijk.  

Meer informatie leest u op  Kindervakantieweken (humanitas.nl) 
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