
  

 
 

7 september 2022 
 

AGENDA 
 

16 september  Verkiezing leerlingenraad 

21-23 september Kamp groep 8 

28 september  Kinderpostzegels groep 7 

30 september  Afscheid juf Nicole 

3 oktober  Bibliotheek bezoek groep 8 

5 oktober  Dag van de leerkracht 

5 oktober  Start kinderboekenweek 

13 oktober  Afsluiting kinderboekenweek met open podium 

14 oktober  Studiedag, gehele kindercentrum gesloten 

17-21 oktober  Herfstvakantie  

26 oktober  Herfstwandeling groepen 1/2  

 

WIST U DAT….. 
 

• U in Social Schools heeft kunnen lezen dat juf Marise is bevallen 

• Zij een prachtige dochter genaamd Fien heeft gekregen 

• Moeder en dochter, maar ook vader en grote zus het goed maken! 

• Gisteravond de informatieavond voor de onderwijsgroepen heeft plaatsgevonden 

• Het fijn was om zoveel ouders in de school te zien 

• We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van het reilen en zeilen in de 

groep(en) van uw kind(eren) 

• Deze week ook de startgesprekken zijn gestart 

• We hopen dat u zich hiervoor heeft ingeschreven 

• Het fijn is voor de leerkracht om de ouders te ontmoeten én andersom! 

• Vorige week de eerste luizencontrole plaatsvond 

• De luizencontrole iedere woensdag na een vakantie gebeurt 

• Vandaag ook de eerste dag van het schoolfruit  

• Juf Anna dit al voor het derde jaar verzorgt 

• We heel blij zijn dat zij voor zoveel kinderen het fruit in orde maakt! 

• U op deze dagen extra fruit mag meegeven 

• Het ook fijn is als de kinderen gezond drinken meenemen 

• Ze altijd water mogen drinken en een lege beker dus ook goed is 

• Zij deze namelijk in de klas kunnen vullen met water 

• We hopen zo bij te kunnen dragen aan een ‘gezonde school’! 

 

 

 

 

 

 

 



JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

7 september Olivia, groep 5                            

8 september Macy, groep 6 

8 september Amy, groep 8 

9 september Rosa, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

 

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Senna in de peutergroep. 

Kai in de peutergroep. 

Nogmaals Ilyas in groep 4, vorige keer was zijn naam niet 

goed vermeld. 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 
 

KINDERPRAAT 
 

- Een oud-leerling van de vorige groep 8 komt in de eerste week nog even langs. “Wel gek 

hoor, om de school nu zo te zien en dat ik hier vroeger ook op school heb gezeten!” 

- 9 maanden zwangerschap duurt voor kinderen wel erg lang: Toen juf Romy van groep 4 

na de vakantie weer op school kwam zei een leerling: “Heeft u nu nog steeds een dikke 

buik?” 

- Juf Annemiek houdt een kaartje van een schoorsteen omhoog. Ze vraagt aan een kleuter: 

“Wat komt er uit een schoorsteen?” Kleuter antwoordt: “Cadeautjes!” 

- Juf Kasja heeft een shirt met vlekken aan. Peuter: “Jij bent een koe!” Even later leest juf 

Kasja uit een boekje voor waar ook een koe in voorkomt. Peuter: “Nu hebben we twee 

koeien! Juf Kasja en die uit het boekje!” 

- Een kleuter heeft een sprinkhaan gevonden en zegt: “Juf, de sprinkhaan heeft zijn been 

verkreukeld!” (Gebroken)N 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

HEKKEN INGANGEN SLUITEN 

Het kan zomaar gebeuren: een leerling is wat later door tandartsbezoek of een peuter komt na 

aanvang van de school door het hek gelopen en men vergeet het hek weer goed te sluiten. 

Omdat er kinderen vanaf 2 jaar in ons kindcentrum zijn, is het belangrijk dat de hekken na 

aanvang van de onderwijsgroepen (dus vanaf 8.30 uur) gesloten zijn. De hekken zijn voorzien 

van kindsloten: deze kunnen (jonge) kinderen niet gemakkelijk openen. 

Wij willen u vragen er alert op te zijn om de hekken tijdens schooltijden en opvang na 

doorgang altijd te sluiten. 

Alvast bedankt! 

 



GOUDEN WEKEN  

U heeft er vast al iets over gelezen of gezien op Social Schools: De Gouden Weken. Maar wat 

zijn de Gouden Weken eigenlijk?  

Ieder jaar starten wij in de onderwijsgroepen met de Gouden Weken. De eerste weken van het 

schooljaar is een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is de groepsvorming. Het proces van groepsvorming begint na 

een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels.  

Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Na deze 

weken zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. Na 

elke zomervakantie vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het 

schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan. De fasen zijn:  

• Forming: oriënteren.   

Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur.  

• Storming: presenteren  

De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een 

volger?  

• Norming: normeren  

De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen 

taak in de samenwerking.  

• Performing: presteren  

De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels 

waar iedereen zich aan houdt.  

• Reforming: evalueren  

Het einde van het jaar of de periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe 

groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8.  

  

Tijdens de Gouden Weken voeren de leerkrachten allerlei lesactiviteiten uit waarbij de 

groepsvorming centraal staat, voor het vormen van een fijne sfeer in de groep. Zo kan het 

gebeuren dat leerlingen elkaar moeten interviewen en dan een presentatie geven van de ander, 

of een voorwerp meenemen en hiermee iets vertellen over zichzelf. Het zijn leuke en 

waardevolle activiteiten, waar de groep en de leerkracht de rest van het jaar plezier aan 

beleven! 

 

 

PARKEERBELEID  

Helaas is er een beperkt aantal parkeerplaatsen rondom de 

school. Met slecht weer betekent dit vaak dat er op plekken 

wordt geparkeerd, waar het niet is toegestaan.  

Afgezien van het feit dat u een boete riskeert, creëert u 

hiermee ook gevaarlijke verkeerssituaties 

voor de kinderen.  

Het parkeren op de stoep bij de garages van 

de buren (Voorburggracht) is niet toegestaan 

en zorgt voor overlast (ook als u ‘er maar 

twee minuutjes staat’).  

We willen u allen vriendelijk verzoeken 

zoveel mogelijk te parkeren op de 

parkeerplaats bij het winkelcentrum, nabij de 

snackbar BOL. U kunt dan over de stoep,  

langs het museum, naar school wandelen. Een  

heerlijk stukje fris wandelgenot op de vroege  

ochtend!  

 

 



VERKIEZING NIEUW MR/KCR-LID 

Vandaag ontvangt u via Social Schools een oproep om te stemmen op een nieuw MR/KCR-

lid. De medezeggenschapsraad (= MR) bestaat uit personeelsleden van de school en ouders 

van leerlingen van de school. Ouders kunnen, via de MR, meedenken, meepraten, 

meebeslissen over het beleid dat de school voert. De MR heeft als taak om het beleid van de 

school en het schoolbestuur te volgen en te toetsen. 

Omdat wij een kindcentrum zijn, maakt de MR bij ons deel uit van de KCR, de 

Kindcentrumraad. 

In de bijlagen van de oproep in Social Schools kunt u kennismaken met de kandidaten. 

Stemmen kan tot en met woensdag 14 september a.s. 

U kunt meer over onze geledingen lezen in onze kindcentrumgids! 

➢ Om te kunnen stemmen moet u gelinkt zijn aan Social Schools. Bent u 

gezaghebbende ouder en niet gelinkt aan Social Schools? Mail dan naar 

mozaiek@tabijn.nl voor de inlogcode van uw kind. 
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