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Belangrijke data:
Deze week...
Komen we al helemaal in de Sinterklaasstemming! Hij is weer in het
land!
Swim Move
Data tot de kerst:
24 november 6,7,8
1 december 3,4 en 4,5
8 december 6,7,8
15 december 3,4 en 4,5

Luizencontrole:
Maandag 4 december
Sinterklaasfeest!
Dinsdag 5 december
Let op:
De kleuters zijn ’s middags
vrij!
KERST 2017
Kerstfeest op
donderdag 21 december
tussen 16.00 en 17.30 uur
Iedereen welkom!
Op onze website ziet u
altijd de meest actuele
foto’s en berichtjes die
eerder op Facebook zijn
geplaatst

Ludgerusschool
Kanjerschool!

Gymtijden
Er was verwarring over wel of niet naar gym als er ook zwemlessen
gepland staan in die week. Wij hadden dit niet goed
gecommuniceerd. Excuus hiervoor.
Het volgende hebben we nu afgesproken: als er een Swim Move les
gepland staat voor de bovenbouw: groep 6,7,8, dan is er GEEN
gymles op de donderdag.
De groepen 3,4 en 4,5 blijven wel gymmen op de donderdag. Ook als
er zwemmen is op vrijdag.

Koffie-ochtend
Afgelopen week hebben een aantal ouders uit de onderbouw samen
met Marytsje, onder het genot van een kop koffie, gesproken over
verschillende onderwerpen die met school te maken hadden.
Daarin kwam o.a. naar voren dat er wel weer behoefte is aan een
informatieavond over het kleuteronderwijs bij ons op school. Wij
gaan dat organiseren in de tweede helft van dit schooljaar. Ook
praktische zaken kwamen aan de orde. Eén daarvan is dat we een
namenlijst maken bij de groepsfoto van de leerlingen uit de
kleutergroep. Dan hebt u naam en gezicht van de leerlingen bij
elkaar!
De ouders die aanwezig waren, vonden het prettig om op deze
manier informatie uit te wisselen en wij als school vinden het fijn om
van u te horen. Wij zullen zeker vaker zo’n koffiemoment
organiseren.

Kanjerdag groep 6
Afgelopen vrijdag was de Kanjerdag voor groep 6. Er was een mooie
groep ouders die aanwezig waren. Belangrijk, en dank daarvoor!
Verderop in deze nieuwsbrief leest u de ervaringen van twee
ouders die deelgenomen hebben.

Schoolfruit
Vorige week zijn we gestart met het schoolfruit (mmm, bananen,
mandarijnen en worteltjes) . Alle kinderen krijgen op woensdag,
donderdag en vrijdag schoolfruit voor de pauze van 10.15 uur. Op die
ochtend hoeft u dus zelf geen fruit mee te geven! Er zijn al veel
ouders die meehelpen om het fruit te snijden. Daar zijn we erg blij
mee!

Traktaties
Het valt ons én ouders op dat er bij verjaardagen weer vaker op
snoep wordt getrakteerd….. Dat hebben we natuurlijk liever niet!
Graag gezonde traktaties bij verjaardagen…. Lekker toch?!

Kerstfeest
Op donderdag 21 december vieren we ons kerstfeest. Een groep
enthousiaste ouders is al druk bezig met de voorbereidingen. Samen
met Mariënacker organiseren we een prachtig feest en daarbij zijn
alle ouders natuurlijk van harte welkom. We vragen u ons nu al te
helpen met het verzamelen van glazen potjes waarin we
waxinelichtjes laten branden. De potjes mogen alvast mee naar
school. Alle ouders zijn welkom bij ons kerstfeest tussen 16.00 en
17.30 uur

Interventie training groep 6, als onderdeel van de
Kanjertraining.
Vrijdagmorgen jl. verzamelen een mooi aantal ouders zich op school
voor de interventietraining met trainster Nienke.
Na een korte voorstelronde legt zij legt ons uit wat de bedoeling is
van de dag. Om na een uurtje samen met de kinderen de training te
doen/beleven.
De basis is het vertrouwen. Uiteindelijk willen we allemaal iemand
zijn die te vertrouwen is. Maar zijn we dat ook? In de praktijk zijn we
geen van allen zo perfect ondanks dat vertrouwen wel ons
uitgangspunt is. Bij zowel de kinderen als de ouders blijkt dat over
het algemeen niet anders te zijn.
We nemen ook de betekenis van de kanjers met de verschillende
kleuren pet op door. De kinderen kennen de betekenis van de
verschillende kleuren petten al heel goed. De basis is wit, iemand die
te vertrouwen is. De kleur zwart staat voor de bazige persoon. Bij
rood ben je grappig ten koste van een ander. En de gele persoon is
behouden. Maar in combinatie met de witte pet en kleur
bijvoorbeeld rood ben je grappig op een leuke manier. Heb je de
zwarte en witte pet op dan ben je over het algemeen een ‘stoer’
persoon.
In principe hebben we allemaal de verschillende kleuren pet op. Van
de een wat meer dan de ander EN met de basis wit van vertrouwen.
Dat maakt wie je bent!

Door met verschillende spellen een reactie uit te lokken kun je zien
wat dat met een ander doet of hoe een ander het op kan lossen.
Bijvoorbeeld, durf je met je ogen dicht naar de andere kant van de
kring te lopen, en daar opgevangen worden door een klasgenoot? Of
als iemand ‘gek’ doet, laat je je dan meeslepen of negeer je die
persoon? En wat doe je als iemand heel raar tegen je doet? Zeg je
daar wat van? Durf je dat? En heb je een of twee maatjes op school
bij wie je terecht kunt in een vervelende situatie? Niet alleen
vertrouwen speelt daarbij een hele grote rol, maar ook het respect
naar een ander toe. Wees duidelijk en maak afspraken!
De kinderen deden met enthousiasme mee. Ze kennen al heel veel
spellen. Want de Kanjertraining wordt bij ons op school al enkele
jaren gevolgd.
Als ouder vond ik het in de eerste plaats ontzettend leuk om een
kijkje te nemen in de klas. Hoe is mijn kind in de klas? Hoe is de klas?
En hoe gaan ze met elkaar om? Zowel verbaal als non-verbaal soms
veel interactie! Maar begrijp je als kind al wat sommige gedragingen
of woorden bij een ander oproepen?
Wat voor de één herkenbaar is, is voor de ander een uitdaging. Dus
goed om de kinderen er bewust van te maken en ze handvaten te
geven. Zodat ze er op de lange termijn hun voordeel mee kunnen
doen. Ondanks dat het nog maar kinderen zijn, worden ze in een rap
tempo ‘groot’. Sneller dan we misschien willen?
De kanjertraining is een middel om met elkaar de basisschool op een
fijne manier te beleven. Dat betekent niet dat iedereen hetzelfde is
of zal worden, maar dat je elkaar kunt vertrouwen en respecteren
om samen door ‘ één deur ’ te kunnen gaan. Je hoeft niet elkaars
beste vriend te worden, dat mag!
Niemand is perfect! Doe je best en wees een kanjer!
Janet Jellesma Moeder van Noa Bouman
Vrijdag 17 november mochten wij, als ouder een kijkje nemen in de klas
van onze zoon. We mochten de hele dag meelopen en zien hoe het erin
de klas aan toe gaat. Onze zoon vond het heel fijn dat we er beide bij
waren. Tijdens deze dag stond de “Kanjermethode” centraal. De kinderen
van groep 6 hebben elkaar beter leren kennen, zodat ze elkaar ook
makkelijker kunnen vertrouwen en respect voor elkaar hebben.
Na een hele ochtend oefenen en kijken gingen we de middag in met
o.a. een stoei-spel. 2 kinderen moesten elkaar uit een vak duwen.
Tijdens het stoeien mocht je elkaar niet pijn doen en niet aan de
kleren trekken. Het publiek mocht juichen, maar niet voor een
specifieke persoon en je mocht ook niet lelijke dingen naar elkaar
roepen. Dat ging heel goed en de kinderen vonden het machtig! Ik,
als ouder, vond het geweldig om te zien dat niet de sterksten dit spel
wonnen, maar ook anderen en dat meisjes niet onder doen voor
jongens.
Aan het einde van de middag was er een oefening, waarbij een kind
op een speelse manier te weten kon komen hoe haar/zijn klasgenoten
over haar/hem dachten. De kinderen voelden zich vrij om hun
mening te uiten, zonder elkaar pijn te doen.
Nagenoeg alle kinderen wilden graag weten wat hun klasgenoten
over hen dachten. Zo’n spannend iets en toch wou bijna elk kind het
weten. Ik vind het dapper. Achteraf kregen de kinderen nog tips en

tricks mee. Jammer dat het 14.15 uur was en de school uit ging. Er
waren nog veel meer kinderen die wilden weten wat hun plaatsje was
in de klas.
Ik vond het een waardevolle dag. Ik ben weer wat inzichten rijker.
Groeten Esther Kemker-Bleeker(mem van Niels)

Privacy
In onze schoolgids leest u over de voorwaarden waaraan school moet voldoen t.a.v. de wet
op de privacy. Wanneer u wilt dat er geen foto’s van uw kind op Facebook geplaatst mogen
worden, kunt u dat altijd aangeven.

Waar we in de nieuwsbrief schrijven ‘ouders’, bedoelen we ook ‘verzorgers’.

De nieuwsbrieven komen één keer per vier weken op de site en zijn
daar terug te lezen.

