
 

 

 

 

 

Morgen vieren we carnaval op school! De kinderen gaan deelnemen 

aan een ware elf-spelen-tocht! Dat gaat me toch een leuke dag worden. 

De juffen en meesters hebben enorm veel zin in een feestelijke dag met 
de kinderen.  

Morgen is het ook de laatste dag van juf Jacky bij ons op school. Met 

een lach en een traan zwaaien we juf Jacky uit en wensen we haar veel 

plezier op haar nieuwe school. Zoals eerder gecommuniceerd gaat Juf 
Jacky op spilcentrum Karel de Grote als directeur aan de slag. 

 

Na de vakantie mogen we u tijdens de rapportgesprekken weer 

verwelkomen op school. Wat fijn! Zo kunnen we samen met u de 
ontwikkelingen van uw kind bespreken. 

 

Via deze weg wil ik ook graag aandacht vragen voor het volgende. 

Steeds vaker zien we, aan de achterkant van de school, dat auto’s in de 

Mammoetstraat verkeerd geparkeerd staan. Dit mag niet en is gevaarlijk 
voor medeweggebruikers. Met name voor de fietsers is de situatie 

onoverzichtelijk en dus gevaarlijk.  

 

De school heeft hiervan melding gemaakt en na de vakantie zal er 
gecontroleerd gaan worden. Op de Heezerweg, Leeuwenstraat en 

Henneven zijn meer dan voldoende parkeermogelijkheden.  

 

Wellicht vraagt dit van u dat u 5 minuten eerder vanuit thuis moet 
vertrekken. Dit is voor de veiligheid van onze kinderen én ouders niet te 

veel gevraagd toch? 

Alvast bedankt voor het meewerken. 

 
Diegene die vakantie heeft wens ik een fijne vakantie! 

 

We zien en spreken elkaar snel. 

 

Met vriendelijke groet,  
Geert van Stiphout 
 

 
 

 

 

7 maart  eerste schooldag na 

de vakantie 

7 maart  rapport 1 mee  

10 maart rapportgesprekken 

21 maart week van de 

lentekriebels 

30 maart De Grote Rekendag  

5 april  buitenlesdag 

 

6 april  leerlingenraad  

15 april paasviering  

18 april tweede paasdag, 

kinderen vrij   
 

19 april start schoolproject  

22 april Koningsspelen 

22 april school om 12.30 uur 

uit, start vakantie  

 
 

   



 

   

 

 

       

Lieve kinderen, ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals jullie weten ga ik na de carnavalsvakantie aan de slag op 

Spilcentrum Karel de Grote. Ik wil jullie bedanken voor de fijne 

samenwerking en voor alle leuke en gezellige momenten op De reis 
van Brandaan. 

Ik heb veel mooie herinneringen om aan terug te denken. Ik ga jullie 

zeker niet vergeten! 

Groetjes juf Jacky 

Op vrijdag 25 februari vieren wij op school Carnaval. Dit jaar doen we dat op een aangepaste manier met 

onze eigen klas en geheel in het thema van de Olympische winterspelen. Het zou natuurlijk heel feestelijk 

zijn als alle kinderen die dag verkleed naar school komen. Om het dan ook feestelijk te houden vragen we 

jullie om de speelgoedwapens thuis te laten. Ook confetti en serpentine zijn die dag niet nodig. We gaan 
namelijk allemaal leuke activiteiten doen.  

Om 12:30 uur sluiten we de schooldag af en start de carnavalsvakantie.   

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

Ken je het spel Vier op een rij? 

Als je dit spel speelt maak je gebruik van je buigkracht. 

Je verandert namelijk steeds je tactiek om het schijfje op de goede plaats te gooien. Je bent flexibel 

noemen we dat ook wel. 

Iedereen gebruikt buigkracht, in veel verschillende situaties.  
Als je ineens een eerder gemaakte afspraak moet verzetten gebruik je buigkracht. 

Of als je merkt dat je steeds in dezelfde situatie in de problemen komt, zul je buigkracht moeten 

gebruiken om te zorgen dat je dit verandert. 

BUIGKRACHT 

 

Cognitieve flexibiliteit noemen we Buigkracht bij Breinhelden. Als je moet 

omgaan met veranderingen gebruik je je Buigkracht. Ook als er 
meerdere of andere oplossingen voor een probleem nodig zijn, heb je 

Buigkracht nodig. 

Het gebaar dat we er in de klas bij maken is een golvende beweging 

met onze armen. 

 

 

 
Spelletje voor thuis: 

Als ik zeg ‘zit’ ga jij staan…..als ik zeg ‘staan’ ga jij zitten. 

Als ik zeg ‘spring’ ga jij draaien…..als ik zeg ‘draai’ ga jij springen 

Natuurlijk kun je dit door allerlei bewegingen vervangen, hoe gekker, hoe leuker! 

Bij de kleuters wordt er hard gewerkt aan het thema sprookjes. Zo hebben we het snoephuisje van Hans 

en Grietje nagemaakt maar hebben we ook echte snoephuisjes van peperkoek gemaakt die we lekker 

hebben opgegeten. Na het sprookje van Hans en Grietje kwam Roodkapje. We hebben het snoephuisje 

omgetoverd naar het huis van Grootmoeder. De kinderen kunnen deze sprookjes ook al echt helemaal 

naspelen.  

 

 

 

 

 



 

 

Woensdag 9 februari was het weer tijd voor een leerlingenraad overleg. Het werd weer een fantastisch 

overleg. De kinderen uit unit Geel en Blauw waren heel goed voorbereid. We hebben over de volgende 

agendaonderwerpen gesproken: 

1. Na de carnavalsvakantie gaan we starten met leertijd 3! Elke unit gaat één middag in de week 

activiteiten ondernemen. Dus geen rekenen of taal maar dans, koken, ontwerpen of sporten bijvoorbeeld. 

De kinderen van de leerlingenraad hebben eerder al meegedacht over de activiteiten en zijn érg blij dat 

we nu gaan starten! Gaaf! 

2. Pauzes op school. De kinderen van de leerlingenraad zijn erg blij met wat mogelijk is tijdens het 
buitenspelen. Met name het Picoo spel is erg populair. De leerlingenraad heeft besloten dat op woensdag 

de klassen per unit naar buiten gaan. De belangrijkste reden is dat de kinderen dan veel ruimte en 

spelmogelijkheden hebben. De juffen en meesters nemen deze beslissing over. Goed gedaan 

leerlingenraad! 

3. Boeken in de bibliotheek. De leerlingen hebben goed nagevraagd in de klassen welke boeken kinderen 

leuk vinden om te lezen. Maar liefst 30 titels en thema’s hebben ze verzameld. Meneer Geert gaat deze 

titels en thema’s delen met de bibliotheek. Uiteindelijk gaan we ook daadwerkelijk deze boeken bestellen! 

4. De leerlingen hebben nagedacht over een beloning per unit. Deze beloning kunnen kinderen verdienen 
als ze genoeg ‘Brandaantjes’ hebben gespaard met de klas. Enkele ideeën waren bijvoorbeeld: Samen 

naar de bossen, samen gamen en samen voetballen in de pannakooi. 

Het was een meer dan prima vergadering! De 

volgende leerlingenraad vergadering staat gepland 
voor woensdag 6 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Na de voorjaarsvakantie zal weer een nieuwe reeks naschoolse sport beginnen. Leerlingen van unit blauw 

kunnen zich inschrijven voor boksfit fun. Meester Jos geeft deze lessen. We gaan eerst 3 keer oefenen en 

daarna kun je je inschrijven om iedere maandag mee te sporten, het hele schooljaar door. Boksfit fun zijn 

trainingen waarin basistechnieken uit het boksen worden beoefend samen met andere oefeningen om je 
conditie te verbeteren. Er wordt niet gespard (gevochten). Het kan een goede manier zijn om om te 

gaan met stress en angsten. Je leert je te focussen op de oefeningen en er samen op een respectvolle 

manier een leuke les van te maken. 

Je kunt je het hele schooljaar ook nog inschrijven voor het naschools voetbal. Jerril geeft de lessen op 

dinsdag voor unit geel en op woensdag voor unit blauw. 

Als er vragen zijn over het naschools sporten of je wilt je inschrijven voor boksfit fun, dan mag dit doen bij 
meester Jos. Hopelijk kunnen we de komende tijd weer lekker 

sportief bezig zijn! 

• Maandag: Naxtschools boksfit fun (unit blauw) | 14.15-

15.15 uur 

• Dinsdag: Naschools voetbal (unit geel) | 14.15-15.30 

uur 

• Woensdag: Naschools voetbal (unit blauw) | 12.30-

13.45 uur  

• Donderdag: (optie tot) Naschools sport & spel 

• Vrijdag: (optie tot) Naschools sport & spel 

 

 
Het thema van dit jaar is.......:  

 
BOUWAVONTUREN 

 

Wat we precies gaan doen deze dag is nog geheim maar het 

belooft een avontuurlijke dag te gaan worden. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

In de blauwe en gele gang hebben 

we begin februari voor alle kinderen uit de klas laptops gekregen. 
Deze computers ondersteunen ons bij de  

verschillende lessen en maken ons ICT-vaardiger. 

Je kunt onze laptops vinden in onze laptopkasten in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we de afgelopen dagen fijn kunnen buitenspelen in de wind.  

We hebben eigen vliegers gemaakt van een plastic zak met een touwtje eraan.  

Leuk om thuis ook te doen!  

De mening van Islam: 

De nieuwe laptops zijn heel 
mooi en kunnen veel meer 

dan de andere laptops. Ze 

zijn echt veel fijner! 

Ontdekking van Lanyssa en 

Keano: Wij hebben ontdekt 

dat er een pen zit aan de 

zijkant! Voor op het scherm. 

Mening van Hermela: 

Hij is echt veel sneller. We 
kunnen nu veel leuke nieuwe 

lessen maken en we mochten 

zelf de achtergrond veranderen. 

Helemaal top! 

Blauw 4: 

Wij zijn echt super blij met de computers. We 
hebben er zelfs oortjes en een muis bij 

gekregen. Dit maakt het werken veel 

makkelijker.  We kunnen nu nog meer 

werken aan onze eigen doelen en een eigen 
PowerPoint presentatie maken.  

 



 

 



 

 
Duidelijkheid en structuur, hoe doe je dat?  
  

Bij kinderen betekent regelmaat in het dagelijks leven rust en veiligheid. Het ene kind kan beter omgaan 

met veranderingen dan het andere. Af en toe een verandering hoeft geen probleem te zijn, maar het is 

belangrijk om als ouder zoveel mogelijk duidelijkheid en structuur te bieden  
Houd vaste tijden aan en schrijf deze op een kalender.  

Begrijpelijk taalgebruik  

Vraag of zeg één ding tegelijk aan/tegen je kind.  

Wees concreet. Zeg bijvoorbeeld niet straks maar als ik klaar ben met de afwas.  

Laat je houding en gezichtsuitdrukking overeenkomen met wat je zegt.  

Wees consequent, doe wat je zegt.  
Vast ritme  

Hou zoveel mogelijk vaste tijden aan voor het eten, slapen, spelen, huiswerk maken, sportclub, 

enzovoort. Je kunt dit op een (week)kalender schrijven. Zo heeft je kind overzicht en houvast.  

Zijn er problemen in je gezin, dan geeft het je kind een vertrouwd gevoel als een aantal dingen doorgaat 
zoals altijd. Denk aan gewoon huiswerk maken en lid blijven van de sportclub.  

Eén lijn  

Het is belangrijk dat er vaste regels en afspraken zijn, die zowel bij papa als mama gelden. Je kind weet 

zo waar het aan toe is en wat er wordt verwacht. Wanneer er duidelijke regels zijn zeurt je kind over het 
algemeen minder en luistert hij of zij beter.  

Duidelijke regels zijn belangrijk, ieder mens is anders en het is alleen maar goed als je kind daarmee leert 

omgaan. Ook op school is de ene leerkracht strenger dan de ander. Maar bij die o zo geduldige 

ouder moet de afspraak over het naar bed gaan, wel hetzelfde blijven als bij de iets minder geduldige 

ouder.'  

Elkaars stijl accepteren en elkaar een andere stijl gunnen, kan best lastig zijn voor ouders. Ben je het niet 

met elkaar eens in een opvoedsituatie, dan kun je dit beter niet op het moment zelf laten blijken. Het is 
beter elkaar te steunen of de situatie in elk geval over te laten aan de ouder die heeft ingegrepen.  

Wanneer je als ouder namelijk je ongenoegen uit over de ander in het bijzijn van je kind, ondermijn je het 

gezag. Zo leert je kind minder goed naar de andere ouder te luisteren. Samen zonder je kind erbij, kun je 

praten over de situatie. Zo kun je samen tot een methode proberen te komen waarbij jullie je allebei goed 
voelen.  

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met mij op.  

  

Natuurlijk kun je ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht.  
  

  

Laila Bouayachi  

06 20478620   

 
 


