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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat heerlijk en goed dat we weer fysiek allemaal op school aanwezig zijn.                

Het zonnige weer draagt er zeker aan bij dat iedereen weer vol goede zin en een         

flinke dosis  energie aan de slag is gegaan. Erg leuk om te ervaren dat alle kinderen 

het zo ontzettend fijn vinden om weer naar school te gaan. Daar doen we het voor! 

Deze  energie hebben de kinderen ook nodig om er weer stevig tegen aan te gaan.               

Er is hard gewerkt deze week en dat blijven we ook doen. Laten we hopen dat de 

scholen vanaf nu gewoon open blijven. Doordat de school noodgedwongen dicht 

moest afgelopen periode geven we iets later dan op de ouderkalender staat het     

rapport mee naar huis. Hierdoor zijn de rapportgesprekken ook later.                       

Noteer dus in uw agenda. 

Dinsdag 30 maart, rapport mee naar huis 

Donderdag 1 april, rapportgesprekken  

Het heeft onze sterke voorkeur om de rapportgesprekken fysiek met u op school te 

voeren. We laten u tijdig weten hoe we dit gaan organiseren binnen de richtlijnen   

die op dat moment gelden. Veilig en verantwoord is uiteraard wederom ons uit-

gangspunt.  

Via deze weg vraag ik u om hulp. Jaarlijks ontvangt u namens school een vragenlijst 

zodat wij een beeld krijgen van de kwaliteit op de Reis van Brandaan.                        

Onze school is een onderdeel van het bestuur SKPO. Met alle 36 scholen is               

afgesproken op hetzelfde moment de vragenlijst af te nemen.                                         

U kunt tot vrijdag 5 maart de vragen beantwoorden. Het invullen kost maar               

10 minuten. De mail met instructies heeft u vandaag ontvangen. Alvast bedankt!  

 

Mede namens het team. 

We zien en spreken elkaar! 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 
Directeur SBO de reis van Brandaan 
  
 



 

  

Wij doen mee met de Grote Rekendag op woensdag 24 maart! 
 

Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op 
waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk! 

Wat het thema is blijft nog even geheim… maar hier alvast een hint! 

 

Op naar een ochtend vol rekenplezier!!! 
 

 

 

 

 

 



 

Thema dinosaurussen 
 
In de kleutergroep zijn we gestart met het thema dinosaurussen. Deze week zijn we gestart met het ma-
ken van onze eigen Pentaceratops. Alle kinderen hebben meegeholpen.  
De aankomende weken maken we een echt dino landschap.  
 
Mocht je thuis nog dino’s hebben liggen waar niet meer meegespeeld wordt of andere spullen die passen 
bij dit thema zijn we hier als kleuters erg blij mee. Het mag afgegeven worden in de kleutergroep.  
 
Alvast bedankt. 
De kleuterjuffen. 

 
 

 



 Unit blauw klas 2 juf Kim en juf Sanne 

 

Tijdens het thuiswerkenstonden ook onze adviesgesprekken gepland….spannend!! Juf Sanne en juf Kim zijn 

super trots op de klas, want wat hebben we mooie adviezen kunnen geven! En dat hebben de kinderen zelf 

behaald! Dat was natuurlijk reden voor een feestje. Dus op de eerste schooldag, geproost samen en lekker 

een traktatie gegeten. 

Deze week is het weer heerlijk en dat betekent…buiten les!! De leesles werd een woordzoeker op het plein, 

waarbij de tweetallen de woorden moesten zoeken, onthouden en aanstrepen op de woordzoeker. Ook wa-

ren er dikgedrukte letters om een bonuswoord mee te puzzelen.  De volgende dag was het tijd om spelling 

buiten te doen. In een estafette vorm de woorden in het goede bakje stoppen, langer maken in je hoofd, 

rennen en dan het woord opschrijven. Zijn we dan echt aan het leren?!? Ja zeker!! Alleen voelt het in een 

spel en lekker buiten als een cadeautje.  

 
De komende periode gaan we nog flink aan de slag met breuken, werkwoordspelling, topo en nog veel 
meer… 

Wij posten regelmatig iets op de website dus daar kun je de klas ook volgen   
 
 
 

   

   
 



Positief reageren 
 

Door kinderen voldoende te belonen help je ze om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Belonen doe je in eer-
ste instantie door kinderen complimenten te geven voor dingen die ze goed doen, wanneer ze aardig zijn 
of bijvoorbeeld meehelpen. Als een kind waardering krijgt voor de dingen die het doet of probeert, moti-
veert het ze om er mee door te gaan, moeilijkere stappen te nemen of bepaald gedrag meer te laten zien.  

Tips 

*Zorg dus dat je ruim aandacht besteedt aan dat wat goed gaat: beloon positief gedrag  

Veelvuldig. 

*Zorg dat je compliment gemeend is en ook positief klinkt. Beloon dus niet ‘om het belonen’, dan is het 
niet meer geloofwaardig. Een kind belonen omdat het zijn veters strikt terwijl het dat al maanden doet 
heeft niet veel zin… 

*Belonen als een kind gezellig en leuk is lukt meestal wel. Maar het gaat er juist om dat je ook als een kind 
lastig is, of als dingen wat minder soepel lopen, dat je dan elk positief (gewenst) gedrag wat je wel ziet blijft 
belonen. Als het kind daarnaast aandacht vraagt door negatief gedrag, negeer dat dan. Zo zal het negatieve 
gedrag af gaan nemen. Een kind leert zo dat het aandacht krijgt als het positief gedrag laat zien en niet als 
het zeurt of jengelt.  

*Zorg bij belonen dat het concreet is: beschrijf wat je goed vindt en waarom. Zo heb je nog meer kans dat 
een kind het positieve gedrag een volgende keer herhaald.  
“Wow Jasper, je hebt je jas aan de kapstok gehangen, je schoenen eronder gezet en zelfs je tas leegge-
maakt. Dat noem ik nog eens opruimen! Heel fijn, zo hebben we meer tijd om te spelen”. 

*Beloon ook kleine stapjes: wacht niet op het eindresultaat. Als een kind iets probeert of een begin van 
gewenst gedrag laat zien dan kun je dat stukje al belonen.  

*Belonen met een cadeautje is af en toe leuk maar moet geen gewoonte worden!  

 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  

 

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.  

 

Je kunt me ook bellen of mailen.  

 

Tot ziens,  

Laila Bouayachi 
06 –20478620  

l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
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