
 
 
 
 
 
 
 
 
12 november 2018 
De straten liggen vol bladeren en het begint weer wat vaker te regenen. Het begint weer echt herfst 
te worden. We merken in ons kindcentrum ook dat het ‘die tijd van het jaar’ is: De lampionnen zijn 
gemaakt en gisteren gebruikt en de voorbereidingen voor de Sinterklaas- en Kerstviering zijn in volle 
gang. En dat betekent ook dat er, zoals elk jaar, een ander soort gezelligheid die het kindcentrum 
inkomt. Kernwoorden die bij mij opkomen zijn sfeer en verbinding. Verbinding tussen de kinderen 
onderling én met hun leerkracht(en), verbinding tussen u als ouder met onze school en (ook niet 
onbelangrijk) verbinding tussen de teamleden van het kindcentrum. 
Om een lang verhaal kort te maken, de komende tijd mogen wij weer genieten van deze bijzondere 
tijd, samen met u en uw kind. En hoe mooi is dat! 
 
Kanjertraining 
Zoals u weet zijn wij, na een intensieve tweedaagse én 
een enorm drukbezochte informatieavond, begonnen met 
de Kanjertraining. In elke groep wordt deze periode 
gebruikt voor de Opstartweken, waarbij de kinderen 
bekend raken met de principes, het verhaal, het materiaal 
en de manier van werken. En het gekke is…we merken nu 
al het verschil! Veel kinderen benoemen dingen nu 
anders, gaan anders met bijvoorbeeld conflictjes of ruzie 
om en geven veelvuldig aan het erg leuk te vinden om met de Kanjertraining te werken.   
Merkt u er thuis iets van? Ik ben benieuwd!  
 
Afscheid… 
Brenda zal per 1 december afscheid nemen van ons kindcentrum. Zij heeft vanaf het begin van Blosse 
Opvang bij ons gewerkt op het kinderdagverblijf, en gaat nu een coördinerende rol vervullen bij de 
overkoepelende organisatie. Voor Brenda een mooie stap, voor ons natuurlijk erg jammer. Maar 
vanzelfsprekend gunnen wij dit haar van harte! 
 
Oudergesprekken 
In de week van 26 november vinden de oudergesprekken plaats (voor de ouders van onze groep 8 is 
dat volgende week). U zult hierover nog bericht ontvangen.  
 
Open podium  
Het open podium van 28 november wordt vervangen door optredens voor Sinterklaas op 5 
december. Helaas kunnen daar deze keer geen ouders / verzorgers bij aanwezig zijn. 
 
Studiedag van 8 november 
Afgelopen donderdag hadden wij weer een studiedag, waarbij we onder begeleiding uitgebreid 
stilgestaan hebben bij de wijze waarop wij werken met de tablets en software van Snappet, om 
zodoende meer uit het systeem (en dus uit de kinderen) kunnen halen. Ook hebben wij de tijd 
genomen om onze eerste ervaringen met de Kanjertraining met elkaar te delen én hebben wij ’s 
avonds les gekregen in wat ons te doen staat omtrent de nieuwe privacywetgeving.  
Al met al een studiedag met opbrengsten waar wij heel erg blij mee mogen zijn! 

Nieuws 
brief 



 
Schoolfruit 
En vanaf deze week mogen wij weer meedoen met het schoolfruitprogramma vanuit de Europese 
Unie. Dit betekent dat vanaf deze week (tot ergens 
in maart) de kinderen op woensdag, donderdag en 
vrijdag fruit als tussendoortje voorgeschoteld 
krijgen. U hoeft uw kind(eren) op deze dagen dus 
geen tussendoortje mee te geven! 
Het programma voor deze week ziet er als volgt uit:  
Woensdag: Sinaasappel 
Donderdag: Appel 
Vrijdag:  Kiwi 
 
 
 
 
 

Belangrijke data     
14 november: Start EU-Schoolfruit 
15 november: Vergadering van onze Oudervereniging  
19 november: Vergadering van onze MR 
23 november: De kinderen krijgen hun porfolio mee naar huis   
26 t/m 28 november: Oudergesprekken 

 
 
Met een vriendelijke groet namens het team, 
 
Niels Lover 
Directeur 
 
 


