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Gastlessen 'Voel jij je lekker-tour' groep 5/6 

Na de fit-test, de aftrap van de 'Voel jij je lekker-tour, hebben ook de eerste gast-
lessen behorende bij deze tour plaatsgevonden. Groep 5/6 heeft meerdere lessen 
'Zit met Pit' gevolgd. Eugenie Veldboer van Praktijk Vita voor oefentherapie heeft 
deze lessen verzorgd. De lessen 'Zit met Pit' zijn gericht op het aanleren van een 
goede (werk)houding en een gezonde balans tussen zitten en bewegen. De lessen 
waren leuk, afwisselend en leerzaam! Daarnaast heeft Diane Abbing (gezondheids-
consulent) afgelopen donderdag een les over water en suiker gegeven. Tijdens deze 
les hebben de kinderen veel geleerd over 'vocht'. Later werd de koppeling gemaakt 
naar zoete- en gezonde dranken d.m.v. de suikerquiz. Wist u bijvoorbeeld dat er in 
een glas (niet verse) appelsap wel 5/6 suikerklontjes zitten? Wij nu wel! 

 

Tussen de schuifdeuren groep 1/2 
Wat is er toch met kikker aan de hand? Hij heeft het koud en warm tegelijk. Dan is 
hij weer vrolijk en dan weer verdrietig.  
Hij weet het echt niet meer. Daarom vraagt kikker maar hulp aan haas. En ja die 
weet het wel. Kikker is verliefd! 
 
Als u wilt weten op wie kikker verliefd is en hoe kikker dit aanpakt kom dan morgen 
naar de voorstelling van groep 1 en 2. We starten om kwart voor 2. 
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Bosbezoek groep 1 tot en met 4 
 

Dinsdag 24 oktober zijn we met 
de groepen 1, 2, 3 en 4 naar het 
bos in Maarn geweest. 
 
In het bos hebben de kinderen 
in kleine groepjes met ouders 
een herfstspeurtocht gedaan.  
 
Wat hebben de kinderen veel 
geleerd over bladeren, diertjes, 
paddenstoelen en nog veel 
meer.  
 
Dank aan alle begeleidende ou-
ders!  

 

Kunst Centraal 

  

Na een eerste brainstorm-les is Charlotte Dematons vandaag in groep 5/6 geweest. 
Zij is een Nederlands- Frans illustratrice van talrijke kinderboeken. Zij heeft o.a. il-
lustraties gemaakt bij de uitgave van de sprookjes van Grimm. Tevens heeft zij de 
prenten gemaakt voor de boeken Sinterklaas en Nederland.  

Tijdens de lessen over Nederland hebben de kinderen in grove stappen de werk-
wijze van Charlotte gevolgd bij het maken van het prentenboek Nederland. De kin-
deren hebben zelf vandaag een hele grote kaart van Nederland gemaakt. Het resul-
taat ziet u op de volgende pagina. Zowel de kinderen als Charlotte Dematons waren 
razend enthousiast over de les en het resultaat. Goed gedaan, groep 5/6! 



3  
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Volgen sociaal-emotionele ontwikkeling 
 

 
Van elk kind volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling (het leren), maar ook 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de maanden oktober en november nemen 
we daarvoor een aantal vragenlijsten bij de kinderen af en vullen de leerkrachten 
observatielijsten in.  
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 hebben de kinderen geobserveerd aan de hand 
van de observatielijsten van ZIEN. Deze lijsten gaan over de betrokkenheid en het 
welbevinden van het kind. 
 
De kinderen van groep 2 t/m 4 vullen in oktober/november de veiligheidsthermo-
meter in. Hierbij kunnen kinderen aangeven of zij zich de afgelopen week veilig 
hebben gevoeld in de klas, in de school, op het plein en van huis naar school. 
Groep 5 t/m 8 vullen de leerling lijsten in van ZIEN. Deze lijsten meten het gevoel 
van veiligheid, de aanwezigheid van pestgedrag en welbevinden. 
 
Hiernaast krijgen we zicht op de verhoudingen in de groep d.m.v. het sociogram. 
Dit wordt afgenomen vanaf groep 3. Hierin geven kinderen aan met wie ze graag 
spelen, met wie ze fijn kunnen samenwerken, of er iemand pest en zo ja, wie ge-
pest wordt etc. 
Het beeld dat uit de verschillende invalshoeken komt, wordt besproken in het team. 
Mochten er, voor uw kind, opvallende zaken uitkomen, dan wordt dit met u bespro-
ken. Of in een individueel gesprek, of tijdens het tien minuten gesprek. 
 
De resultaten die uit ZIEN voortkomen worden gedeeld met inspectie. Dit wordt 
vergeleken met het landelijk gemiddelde. Uit de afname van april 2017 blijkt het 
volgende: 

x Het welbevinden van de kinderen op onze school ligt ver boven het 
landelijk gemiddelde; 

x De pestbeleving ligt ver beneden het landelijk gemiddelde; 
x De veiligheidsbeleving ligt ver boven het landelijk gemiddelde. 

 
In de school staat de oplosbus. De kinderen kunnen daar een briefje instoppen. Zij 
kunnen dit doen als zij het gevoel hebben dat zij gepest worden of als ze zien dat 
een ander gepest wordt, maar ook als ze met een ander probleem zitten. In de pe-
riode augustus t/m oktober zat er één keer een briefje in de bus. Dit betrof een 
praktisch probleem m.b.t. het voetballen. Dit probleem is besproken met betrokke-
nen en opgelost. 
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Aankondiging SVL 
 
SVL PLAYBACKSHOW 18-11-2017 

Start: 
17.30 uur met jeugd t/m 
14 jaar. 
Aansluitend de senioren. 
 
Opgeven voor dit fantas-
tische evenement kan 

via de inschrijflijst in de 
kantine of via  

voetbalkantine_svl@out-
look.com. Vermeld hier-
bij je eigen naam, de ar-
tiest en nummer dat je 

opvoert. 
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