
Nieuwsbrief april 2021 

  
30 april School om 12.30 

uit.   Start mei-

vakantie 

1 mei t/m 16 

mei 

Meivakantie 

24 mei 2e Pinksterdag 

Leerlingen vrij 

25 mei Studiedag Leer-

lingen vrij 

  

Belangrijke data  

in mei 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat een mooie en leerzame periode hebben we achter de rug!                                

Naast de vakken rekenen en taal hebben we ook veel in projecten gewerkt.              

Zoals bijvoorbeeld de lentekriebels, de grote Rekendag, een Paaspuzzeltocht door de 

bossen, Koningspelen op school, buitenlesdag, project uitvinders, ook dat is onder-

wijs op de reis van Brandaan! Bekijk onze website maar eens voor alle leuke foto’s. 

We kregen ook hoog bezoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Zij kwam 

persoonlijk langs om de kinderen van groep blauw 4 van juf Vivan te feliciteren én 

om onze mooie school te bewonderen. De groep van juf Vivan heeft de E-waste race 

gewonnen en op deze duurzame manier heeft de klas haar steentje bijgedragen aan 

een betere wereld. Mooi! 

Onlangs ontving u het vakantierooster 2021-2022. Helaas stond hier een klein foutje 

in. Dinsdag 5 april 2022 is het buitenlesdag dit is géén vrije dag.                                   

Na de zomervakantie krijgt u een papieren kalender met alle data en informatie.  

 

Namens het hele team.  

We zien en spreken elkaar weer na de meivakantie op maandag 17 mei.  

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geel 4 heeft plantjes geplant in de tuin van school.  

Dinsdag 13 april was het Buitenlesdag. Geel 4 mocht die dag de tuinmannen meehelpen met plantjes planten. 
Er waren 3 tuinmannen met een grote auto met een laadbak vol met aarde en heel veel verschillende soorten 
plantjes.  
Eerst kregen we uitleg met een plattegrond waar we plantjes zouden gaan planten.   
Daarna werden er 2 groepen gemaakt. Een groep ging plantjes planten bij het hek bij het taxiplein, de andere 
groep mocht plantjes planten in de perkjes op het gele plein.  
Toen konden we aan de slag!  
Eerst moesten we zorgen voor genoeg aarde met goede voeding in de perkjes. We mochten zelf de aarde 
vanaf de laadbak in de kruiwagens scheppen (dit was superleuk!) en naar het perkje rijden. Daar lieten de 
tuinmannen ons zien hoe we de aarde in het perkje moesten scheppen en verdelen. Daarna mochten we in 
tweetallen om de beurt een gat graven in de grond waar de plantjes in moesten komen. Tijdens het graven 
kwamen we regenwormen en rupsen tegen. De tuinman vertelde dat deze heel goed voor de aarde zijn.  
Eerst vonden we de regenwormen en rupsen maar een beetje enge, vieze beestjes maar daarna vonden we 
ze eigenlijk toch wel heel erg leuk! Zo leuk dat we er 2 in een speciaal potje hebben gedaan om nog beter te 
kunnen bekijken in de klas. We hebben deze nieuwe klasgenoten, regenworm en rups, Johnny en Joey ge-
noemd!  
Iedere keer als we een gat hadden gegraven mochten we een plantje in het gat zetten. Dit moesten we heel 
voorzichtig doen. Eerst moesten we voorzichtig het bakje van de wortels van de plant afhalen en daarna voor-
zichtig het plantje in het gat zetten zonder dat er allemaal blaadjes of takjes vanaf zouden breken. Daarna 
moesten we het gat weer goed dicht maken met de verse aarde, zodat de plantjes genoeg voeding zouden 
krijgen en goed zouden kunnen groeien. Ook dit vonden we superleuk om te doen!  
Sommige kinderen vonden het zó leuk dat ze later misschien ook wel tuinman willen worden! 
Als jullie dus een keer op het gele plein zijn of bij het hek bij de taxi’s staan, dan kijk maar eens goed naar alle 
mooie plantjes die daar staan. Wij hebben genoten van deze leuke buitenlesdag en het zelf planten van de 
plantjes.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakanties schooljaar 2021-2022 
 
Herfstvakantie        : 25 t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie          : 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie  : 28 februari t/m 4 maart 2022 
Meivakantie            : 25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart        : 26 en 27 mei 2022 
Pinksteren        : 6 juni 2022 
Leerlingvrije week : 27 juni t/m 1 juli 2022 
Zomervakantie       : 25 juli t/m 2 september 2022 
 
 
Studiedagen:            
maandag 4 oktober 2021 
dinsdag 5 oktober 2021 
maandag 6 december 2021 
vrijdag 4 februari 2022 



Hoe geef ik mijn kind zelfvertrouwen. 
 
Het ene kind heeft van nature meer zelfvertrouwen dan het andere kind. Elk kind bewandelt zijn eigen weg 
en heeft een ander karakter. Lang niet altijd hoeft wat minder zelfvertrouwen een probleem te zijn of te wor-
den. Sommige kinderen zijn als klein kind verlegen en onzeker, maar groeien daar vanzelf overheen.  Bij an-
deren blijft het moeilijk. 
Je kunt in de thuissituatie en als ouders wel een positieve invloed uitoefenen om het zelfvertrouwen zo goed 
mogelijk te laten ontwikkelen.  

 

Tips: 

Als basis is een stabiele thuissituatie met heldere regels en grenzen belangrijk. Dit geeft je kind de veiligheid 
om van hieruit te gaan oefenen.  

*Is je kind verlegen en heeft het moeite op andere kinderen af te stappen? Oefen er niet te veel druk op uit.    
Laat vooral merken dat je er op vertrouwt dat je kind het redt. Als kinderen voelen dat je heel graag wilt dat 
ze spontaner reageren of contacten leggen dan werkt dit meestal alleen maar averechts.                               
*Positieve ervaringen opdoen geeft kracht en zelfvertrouwen.                                                                                  
Moeilijke situaties kun je soms in kleine stapjes opdelen, zodat er succesjes behaald worden. Niet meteen 
een paar kinderen te spelen vragen, maar beginnen met het rustige buurmeisje dat ze al kent.                      
*Het helpt ook als je als ouder zelf ook zelfvertrouwen uitstraalt.                                                                            
*Geef onzekere kinderen veel complimenten, vooral op een beschrijvende manier.                                            
Laat horen wat er al wél gelukt is. “Je hebt zelf aan die meneer gevraagd of je aan de beurt was.                    
Dat noem ik nog eens dapper!”. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

U kunt me ook bellen of mailen.  

 

Tot ziens,  

Laila Bouayachi 
06 –20478620  l.bouayachi@lumenswerkt.nl  

 

 

 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl


 

 
 

Uitnodiging Onlinebijeenkomst voor ouders.  

Maandag 17 mei 10.30-11.30 uur.  
 

Thema van de bijeenkomst: Taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. 

Aanmelden kan via de link onderaan de uitnodiging. 

Het is een wonder hoe kinderen zoiets ingewikkelds als een taal leren. Het lijkt vanzelf te gaan, het willen 
communiceren, het nabootsen van klanken, woordjes, zinnen… Toch kunnen ouders veel doen om hun kind 
te helpen bij hun taalontwikkeling en een goede start op school te maken.  
 

Klik op de onderstaande link om je aan te melden. 

Aanmeldformulier Themabijeenkomst Taalontwikkeling  

 

Heeft u vragen over de themabijeenkomst neem dan contact op met:  

Marianne Prins: 06 51015876 m.prins@lumenswerkt.nl  

Laila Bouayachi:06 20478620 l.bouayachi@lumenswerkt.nl   

 

Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!             

Pedagogische Ondersteuner in jóuw buurt.  

 

Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 jaar)  

 

 
 

   

   
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e30JZcRh30CBzfrfZ13tPbKXWS_HnS5ApnIpnCN2n0xUNUFIMk5HSUVJWEVPQUUzSDdUWDFJOU9OTy4u
mailto:m.prins@lumenswerkt.nl
mailto:l.bouayachi@lumenswerkt.nl
https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Lumens-PO-Smoelenpagina-A4-2019.pdf
https://www.lumenswerkt.nl/training/pedagogische-ondersteuning-help-je-kind-goed-op-weg/

