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Studiedag
OR vergadering
eerste rapport
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“raar met je haar”- dag
carnaval op school, Nieuwsbrief en groep 5 t/m 8 na de middag vrij
voorjaarsvakantie

Algemeen
Telefonisch afmelden
We merken de afgelopen tijd dat kinderen steeds vaker via de
mail of app afgemeld worden. Wij zouden jullie willen vragen om
bij afwezigheid te bellen naar school. Vanaf 08:00u is er iemand
aanwezig. Wij zijn niet altijd in de gelegenheid om onze mail te
bekijken in de ochtend en in tijden van Corona is het ook nog niet
altijd zeker of de desbetreffende leerkracht op school is.
Bedankt alvast voor jullie medewerking!

Klein maar fijn…

Sterren van kinderen
Tijdens de vergadering van de OR in november kwam de kerstversiering ter tafel. Een moeder had het idee om
de kinderen allemaal een ster te laten maken met een wens erop. Zo werd de kersboom in de hal onze
wensboom.
De leerkrachten hadden de kinderen verteld dat de wens wel uitvoerbaar moest zijn. Heel veel kinderen hebben
dat goed begrepen. Helaas is onze macht niet groot genoeg om de wens van Jari in te willigen. Hij wilde graag
dat het hart van oma weer goed werkt. Wel heel lief.
Noëlle wilde graag met haar moeder en oma naar New
York. Ook deze wens ging helaas niet in vervulling omdat
ons budget dat net niet haalde. Kiki wilde heel graag met
de hele school Hoonemoon kijken. We wisten niet
precies wat ze bedoelde. Ze vertelde dat het een hele
mooie film is over een jongen die alleen thuis is met
Kerst. Toen wisten we dat ze Home Alone bedoelde.
Maar de wensen die het wel geworden zijn…… Uit elke
groep mocht één kind een wens uit de stapel trekken. De
eerste wens die getrokken werd, was van Vos. Hij wil
graag met de hele school Tarzan kijken. We gaan
binnenkort een echte bioscoop van De Koppelaar maken
om deze wens in vervulling te laten gaan. Naheem wilde graag uitgebreid eten met z’n allen omdat dit met Kerst
niet mocht. Het liefst wilde hij dit op koningsdag. Dit gaan we ook doen. De laatste wens is van Mila:
versieringen voor de school voor het hele jaar. We gaan er snel een keer voor zitten om wat leuke dingen uit te
zoeken.
De wensboom was een groot succes. Misschien komt hij nog eens terug!

Opening speelplaats
Afgelopen week hebben we met alle kinderen en leerkrachten de
speelplaats officieus geopend. Vanaf dat moment konden de kinderen voor
het eerst weer spelen op onze eigen speelplaats. En dat werd ook vol
enthousiasme gedaan! Fantastisch om te zien hoe alle kinderen met elkaar
aan het spelen waren!
De officiële opening zal op een later
moment plaatsvinden. We willen
graag alle betrokkenen hiervoor
uitnodigen en wachten op een
moment waarop dit weer veilig kan.

Na vele uren hard werken zijn we
erg blij met het resultaat en hopen
dat de kinderen er heel veel
speelplezier gaan beleven.

Breinhelden
We zijn inmiddels al een aantal weken bezig met het programma Breinhelden. Dit programma heeft als doel
om de executieve functies bij kinderen te versterken.
Executieve functies is een lastig begrip
voor kinderen en mogelijk ook voor u
als ouders. Gelukkig benadert de
methode ‘Breinhelden’ de functies in
een heel praktische taal die kinderen
begrijpen. Er wordt gesproken over
Breinkrachten die je kunt inzetten om
je gedrag te sturen. De Breinkrachten
worden gerelateerd aan zaken die
dicht bij de belevingswereld van de
kinderen liggen.
Het programma wil de kinderen
stimuleren en motiveren, dit doen ze door gebruik te maken van twee helden ‘Effi en Furon’. Met deze
personages kunnen de kinderen zich identificeren. Een held staat namelijk gelijk aan kracht en kunde. En
iedereen kan een held zijn!
Alle leerkrachten van onze school hebben een korte training gevolgd waarin ze kennis hebben gemaakt met de
Breinhelden en Breinkrachten, maar ze leerden ook hoe je deze functies bij kinderen kunt ontdekken en kunt
versterken. Daarnaast kregen ze tools om deze functies concreet aan te spreken in bijvoorbeeld andere lessen
zoals rekenen, lezen, wereldoriëntatie etc.
In de groepen zijn alle krachten al minstens één keer aan bod gekomen. We merken dat de kinderen en de
leerkrachten het ontzettend leuk, leerzaam en waardevol vinden en er ook tussendoor regelmatig over praten
en/of mee bezig zijn. We hebben Breinhelden op het moment twee keer per week op het rooster staan. We zijn
nu op de helft van het programma en gaan en er de volgende tien weken op deze wijze mee verder.
Tevens hebben we een spelletjeskast in de gang staan, met daarin spellen die de breinkrachten kunnen
versterken. Deze spellen worden tussendoor al regelmatig gespeeld.
Nadat het programma is afgerond zal het werken met de krachten zeker nog aan bod komen, maar wordt het
meer toegevoegd aan de huidige lessen van bijvoorbeeld rekenen, taal, handvaardigheid etc.
Ook gaan we op maat kijken wat een kind nodig heeft. Welke kracht kan een leerling al goed en welke kracht
moet nu juist nog wat versterkt worden.
Tot nu toe is iedereen ontzettend enthousiast. We hopen dat u thuis ook regelmatig iets hoort over
de Breinhelden en hun breinkrachten.
Op onze website vinden jullie nog meer informatie. Daar staan ook nog wat leuke tips voor thuis.
https://www.sintjozefnederwetten.nl/download/file:breinhelden-brief-voor-ouders-1.htm
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