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MAANDBRIEF 
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JUNI / JULI 2021 

Dit is alweer de laatste maandbrief van het schooljaar. 

AGENDA 

Datum Onderwerp 

3 juni OPP werkdag 
De leerlingen zijn vrij 

24 juni Alternatieve schoolreis 
Optimist, Botter, Tjalk, 
Aak en Kogge 

24 juni Schoolverlater dag 
Galjoen en Boeier 

Week van 28 juni OPP gesprekken 

2 juli Rapporten mee 

6 juli Musical 

7 juli Laatste schooldag 

 
PERSONEEL 
De logopediste van de school, Jolanda van der Velde, is 

enige tijd afwezig geweest door ziekte. Gelukkig is zij 

weer enigszins hersteld en pakt zij haar werkzaamheden 

weer op. Zij wordt nu ondersteund door een collega 

logopediste, Maartje Blokker. Maartje is logopedist in 

Lelystad en woont in Dronten. Zij is er elke dinsdag om 

onderzoek te doen bij leerlingen. Daarmee hopen we 

komende weken veel leerlingen een heronderzoek te 

laten krijgen zodat hun spraak- taalniveau geëvalueerd 

kan worden. 

Rebecca moet nu volledig rust houden in verband met 

haar zwangerschap. We wensen haar veel sterkte en 

hopen natuurlijk dat de zwangerschap verder goed zal 

verlopen. 

VANUIT DE OUDERRAAD 
Wij zijn erg blij dat wij, als oudercommissie, ook dit 
schooljaar ons steentje hebben kunnen bijdragen aan de 
verschillende activiteiten binnen de school.  
Graag willen wij jullie een inkijkje geven in de uitgaven 
van de oudercommissie van dit schooljaar 2020-2021. 
Ondanks de Corona periode hebben we dit schooljaar 
weer een financiële bijdrage mogen leveren aan de 
verschillende activiteiten binnen de school. Zo hebben 
alle leerlingen een cadeau (onderbouw) of de bijdrage 

voor het lootje (midden- en bovenbouw) ontvangen 
voor de Sinterklaasviering. Daarnaast hebben alle 
groepen ook een groepscadeau ontvangen, denk hierbij 
aan gezelschapspelletjes, speelmateriaal, een grote 
puzzel, etc.  
Net voor de Kerst werd er bekend dat we niet meer naar 
school mochten en daardoor gingen de Kerstviering en 
lunch niet door. De houdbare producten waren al 
gekocht en daarvan hebben we alle kerst gerelateerde 
producten nog verdeeld onder alle groepen. De 
producten die over waren zullen we eerdaags nog 
verdelen.  
Met Pasen hebben wij, namens alle kinderen, een 
kaartje gestuurd naar mensen die een wel kaartje 
konden gebruiken. De kinderen konden deze namen op 
school doorgeven. De postzegels voor de kaarten zijn 
gefinancierd door de oudercommissie (voor elke leerling 
is er 1 postzegel gehaald).  
Tijdens de Koningsspelen hebben alle kinderen genoten 
van een lekkere versnapering en een drankje, verzorgd 
door de oudercommissie.  
De eind-dag van de schoolverlaters zal ook bekostigd 
worden en voor alle andere leerlingen zal er een 
bijdrage zijn voor een alternatief schoolreisje. Dit omdat 
door de corona beperkingen het gewone schoolreisje 
niet kon doorgaan. 
Deze activiteiten worden allemaal betaald vanuit de 
(vrijwillige) ouderbijdrage. Als u deze nog niet betaald 
heeft zou het voor ons heel fijn zijn als u dat alsnog doet. 
Het komt namelijk ten goede aan alle kinderen, dus ook 
die van u. 
 
PBS  
In het kader van Positive Behavior Support hebben we 
met elkaar afgesproken dat het goed is om met de 
kinderen volgens een bepaalde planning onze 
gedragsverwachtingen te bespreken. Dat doen we in alle 
groepen met gedragslessen. In de komende weken gaat 
het over ‘Wij accepteren pesten niet’ en ‘Goed gedrag 
op het schoolplein’. In de laatste weken van het 
schooljaar wordt nog aandacht besteed aan ‘Hoe moet 
ik hulp vragen?’  
De kernwoorden Respect, Veiligheid en 
Verantwoordelijkheid zijn niet alleen goed zichtbaar in 
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de hal van de school, hier wordt op school ook veel 
aandacht aan besteed! 
 
OPP GESPREKKEN 
In de week van 28 juni vinden de OPP gesprekken plaats. 
Hierover wordt u via Parro nog geïnformeerd. Voor de 
schoolverlaters wordt dan ook de uitkomst van de Route 
8 eindtoets besproken. 
 
ALTERNATIEVE SCHOOLREIS 
Omdat door de Corona beperkingen de normale 
schoolreis voor de groepen niet door kon gaan zal er een 
alternatief worden aangeboden. Hiervoor is donderdag 
24 juni gereserveerd. U krijgt nog informatie over wat er 
die dag zal worden gedaan. Het zal in ieder geval iets heel 
leuks worden! 
 
HET KLEURENMONSTER 
Afgelopen periode is er vanuit sterk in de klas in 

samenwerking met de Optimist gewerkt met het Kleuren 

monster.  

Het kleurenmonster is in de 

war. Alle kleuren op zijn lijf 

staan dwars door elkaar. 

Een meisje wil hem helpen. 

Ze vertelt hem dat de 

kleuren voor gevoelens 

staan. Als je ze allemaal 

een eigen plekje geeft, voel 

je je prettiger. Het 

kleurenmonster ontdekt welke kleur voor welke emotie 

staat en ordent ze allemaal. 

Geel: ik ben heel blij         Rood: ik ben boos 

Blauw:  ik ben verdrietig      Groen:  ik ben rustig 

Zwart:  ik ben bang  

Door hier bij de kleuters mee bezig te zijn hebben ze 

geleerd gevoelens te benoemen. Ook hebben ze geleerd 

dit te herkennen bij de ander. Dit hebben we gedaan 

middels kringgesprek, knutselopdrachten en spel.  

 
FAALANGST TRAINING 
In de bovenbouw zijn een aantal kinderen gestart met 

een faalangsttraining. De training is bedoeld voor 

kinderen die zich op meerder vlakken zo onzeker kunnen 

voelen dat het hen belemmert in hun ontwikkeling en ze 

last hebben van een negatief zelfbeeld. 

Iedereen is weleens onzeker. Sterker nog; onzekerheid is 

normaal. Het hoort bij nieuwe dingen leren. Stelt u zich 

maar eens voor dat u zelf iets voor de eerste keer doet, 

dan voelt u zich in het begin vaak een beetje onzeker. 

Kinderen zijn volop in ontwikkeling en leren elke dag 

nieuwe dingen. Logisch dus dat daar onzekerheid bij 

komt kijken.  

Onzekerheid bij kinderen is niet altijd even makkelijk te 

zien omdat alle kinderen hun onzekerheid anders uiten. 

Het ene kind trekt zich terug, durft veel dingen niet, 

maakt geen oogcontact of is erg verlegen. Terwijl het 

andere kind juist snel gefrustreerd is en boos of druk 

gedrag laat zien. Onzekerheid is heel normaal en hoeft 

dus niet meteen zorgelijk te zijn. Pas als uw kind op 

verschillende vlakken erg onzeker is en het belemmert 

uw kind in zijn/haar ontwikkeling dan is er een kans dat 

uw kind een negatief zelfbeeld ontwikkelt. Een negatief 

of laag zelfbeeld wil zeggen dat je kind op een negatieve 

manier naar zichzelf kijkt. Uw kind denkt dan dat het niet 

veel kan, zelfs als hij/zij wel ergens goed in is. Het kind 

heeft het gevoel niet goed genoeg te zijn en als hij/zij 

een compliment krijgt dan gelooft hij/zij dit niet.  

Als je een negatief zelfbeeld hebt, durf je niet op jezelf 

te vertrouwen. 

Tijdens de faalangst training leren kinderen de bibbers 

de baas te worden en leren ze anders kijken en denken 

over hen zelf en de buitenwereld. 

 

IDEEËN / OEFENINGEN VOOR THUIS:  

 Trotspot  

De Trots-pot is een hulpmiddel om het 
zelfvertrouwen van uw kind te vergroten en te 
focussen op positieve dingen. Het bestaat uit 
een pot met kaartjes waar positieve dingen van 
uw kind op komen te staan. Wat je aandacht 
geeft groeit, dus als je je richt op de positieve 
dingen, merk je vanzelf dat je je vrolijker en 
zelfverzekerder voelt! 

 
VAKANTIEROOSTER 2021 - 2022 
Hieronder ziet u het vakantierooster voor het komende 
schooljaar: 
 

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m  
7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022 

Paasweekend 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart weekend 26 t/m 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

 
WE WENSEN U, MAAR VOORAL DE KINDEREN, ALVAST EEN FIJNE 

ZOMERVAKANTIE! 
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