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Wat een roerige tijd hebben we weer achter de 

rug. Van een lockdown, naar heel veel klassen in 

quarantaine naar alle kinderen gelukkig weer naar 

school. Op school was het de afgelopen weken 

weer tijd voor de cito-toetsen. Deze gebruiken 

we om te bekijken waar de kinderen staan en te 

bekijken waar we de volgende periode aan gaan 

werken met de kinderen. Ieder kind ontwikkelt 

zich op zijn of haar niveau en we proberen daar 

zo goed als mogelijk op aan te sluiten, zodat alle 

kinderen op school groeien in wat ze weten en 

kunnen. 

Binnenkort krijgt uw kind het portfolio mee naar 

huis. Samen met uw kind is dit vorm gegeven en 

besproken. Na de voorjaarsvakantie zijn er dan 

weer oudergesprekken over dit portfolio en hoe 

het gaat op school. Wist u trouwens dat u niet 

hoeft te wachten tot de oudergesprekken wanneer 

u een vraag heeft of ergens tegenaan loopt? 

U mag altijd een afspraak maken of een vraag 

stellen aan de leerkracht van uw kind. Dat hebben 

wij zelfs liever, dan kunnen we meteen met elkaar 

spreken over een antwoord of oplossing. 

Verder in deze nieuwsbrief leest u veel over 

onze methode voor sociaal emotioneel leren: 

Kanjer. Op 11 en 18 januari hebben veel ouders 

deelgenomen aan de informatieavonden. De 

informatie staat in het kort beschreven in deze 

nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

ALGEMEEN



Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

Daar staat de kanjertraining voor. Het is een 

doorgaande lijn binnen onze school. Kinderen 

leren veel tijdens de lessen, maar misschien nog 

wel meer tijdens verschillende situaties op school 

waarbij het geleerde goed van pas komt. 

Wat leren ze dan zoal:

- Jezelf voorstellen/ presenteren

- Iets aardigs zeggen over jezelf en over de ander

- Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen 

omgaan

- Een compliment geven en ontvangen

- Grenzen aangeven

- Je mening durven geven zonder iemand te 

kwetsen

- Een ander durven vertrouwen en zelf te 

vertrouwen zijn

- Samenwerken

- Vriendschappen onderhouden

- Vragen stellen en belangstelling tonen

- Proberen de ander te begrijpen

- Kritiek durven geven en ontvangen

- Zelfvertrouwen/zelfrespect houden en krijgen

Kanjer werkt om dit allemaal te leren met vier 

gedragstypen. Kinderen gedragen zich namelijk 

verschillend in bepaalde situaties. De meeste 

kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, 

behulpzaam en op een leuke manier grappig of 

stoer. Maar dit kan ook doorslaan. Dan gedragen 

kinderen zich te meegaand uit angst; lachen 

elkaar uit of doen vervelend stoer. Aan de jongste 

kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, 

vriendelijk, behulpzaam en op een luke manier 

grappig en stoer. Zonder witte pet moet hij ervoor 

oppassen niet naief te worden.

Het koniijn (gele pet) gedraagt zich vriendelijk, 

netjes en inlevend, zonder de witte pet trekt zij 

zich echter terug en doet bang

De aap (rode pet) gedraagt zich op een 

blijmoedige manier en heeft humor, zonder witte 

pet gaat hij echter meelopen en slooft hij zich uit, 

De vogel (zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag 

en durft initiatieven te nemen. Zonder witte 

pet speelt hij echter de baas, zoekt ruzie en kan 

pesten. 

Dit bieden we aan vanaf groep 1-2. In het begin 

rondom verhalen met dieren en dat ontwikkelt 

zich tot situaties met kinderen van rond de 

12 jaar. In het de stukjes vanuit de units staan 

verschillende activiteiten rondom de lessen 

beschreven.

Kanjertraining



In unit 1 luisteren we tijdens de lessen van de 

Kanjertraining naar het verhaal over Max en 

het dorpje en Max en de vogel. In het verhaal 

ontdekken de kinderen dat je je op verschillende 

manieren kan gedragen maar dat het belangrijk 

is dat iedereen zich op zijn gemak voelt en het 

leuk heeft in de groep. In alle groepen werken 

de kinderen samen met de leerkrachten aan 

een veilige en prettige sfeer. Ook elkaar helpen 

en samenwerken hoort daarbij. In een van de 

groepen verdienen de kinderen door goed samen 

te werken bekertjes water om het water in een 

vaas te laten stijgen waardoor er een zeester 

omhoog zwemt. Zodra de zeester bij de gele 

streep is, is het kanjerdoel behaald en krijgt 

de groep een leuke beloning. Omdat de groep 

zo fanatiek is, is de vaas inmiddels al een keer 

geleegd en zijn we weer opnieuw begonnen met 

vullen. Wat een kanjers hè!

Unit 1



Een dilemma….  

volgens het woordenboek een “tweestelling”  

Wanneer je voor een dilemma staat, moet je dus 

kiezen uit twee mogelijkheden.

Met dilemma’s werken we de laatste weken in 

groep 4 tijdens de kanjerlessen.  Dit vraagt om 

zelfkennis (wat past het beste bij mij), een mening 

kunnen vormen (wat vind ik), een mening kunnen 

vertellen en respect hebben voor een andere 

mening.

Denk eens na over de volgende dilemma’s…. 

welke kiest u?

- altijd op je sokken of altijd je schoenen aan?

- altijd licht of altijd donker?

- vier honden of vier katten thuis?

- de nek van een giraf hebben of de slurf van een 

olifant?

- nooit meer naar de kapper of altijd kaal?

Het is verrassend om te zien hoe goed de 

kinderen al kunnen nadenken over een dilemma 

en de mogelijkheid kiezen die het beste bij hem of 

haar past, en dat een andere mening dan je beste 

vriend of vriendin niet hoeft te betekenen dat je 

geen beste vrienden meer bent. 

In groep 5 hebben we het veel gehad over “anders 

zijn”. We bespreken situaties en welke petten 

daarbij horen. We lezen een verhaal over Max en 

de zwerver. De zwerver is anders dan Max, maar is 

dat erg? Wat kan Max doen? Max wilt hem helpen 

maar hoe? Hoe zou de witte pet doen bij deze 

situatie?

Op deze manier bieden de kanjerlessen ons als 

leerkracht de handvatten om kinderen te leren 

inzien dat we allemaal een eigen persoon zijn 

met dingen die we goed kunnen en dingen die 

we minder goed kunnen en dat luisteren naar 

elkaar en respect hebben voor elkaars mening 

voorwaarden zijn voor een fijne omgang met 

elkaar!

Unit 2



In unit 3 vinden we het belangrijk dat kinderen 

zich veilig voelen op onze school. De kinderen 

ontwikkelen mede op school hun persoonlijkheid. 

Een belangrijk aspect van deze ontwikkeling is het 

opbouwen van zelfvertrouwen. Ze leren omgaan 

met elkaar en om verdraagzaam te zijn. Samen 

doen we kennis op van andere culturen en we 

accepteren andere opvattingen. 

 

Elke week staat er Kanjer in ons lesrooster. 

Tijdens deze momenten willen we de kinderen de 

basisvaardigheden meegeven hoe respectvol met 

elkaar om te gaan. Kinderen leren zich bewust te 

worden van hun eigen handelen in relatie tot de 

ander. 

Hiernaast voeren we ook regelmatig gesprekken 

met kinderen naar aanleiding van concrete 

situaties, bijvoorbeeld na een pauze. Tijdens deze 

gesprekken reflecteren we met de kinderen op 

hun eigen gedrag en het gevolg daarvan.

Hieronder vertelt een leerling uit unit 3 over een 

Kanjerles van 2 weken geleden:

Er was wat gebeurt in de klas met 

pokemonkaarten. We moesten van de juf de 

verschillende petten naspelen. Degene met 

de witte pet moest opkomen voor de gele pet. 

Iemand anders had de rode en de zwarte pet. Zij 

moesten onaardig doen tegen iemand met de gele 

pet. We hebben daarvan geleerd dat we aardig 

met elkaar moeten omgaan. 

Een andere leerling vertelt over de barkruk:

In groep 6 mag elke week iemand voorin de klas 

op de barkruk zitten. De rest van de klas mag dan 

vragen stellen aan iemand die op de kruk zit. Dit is 

heel leuk omdat je dan meer over je klasgenoot te 

weten komt.

Hiermee hopen we de kinderen te vormen tot 

kanjers met lef!

Vragenronde op de barkruk

Unit 3



Elk jaar worden er door het activiteitenteam en de 

school verschillende activiteiten georganiseerd, 

zoals bijvoorbeeld de boekenbeurs, Sinterklaas 

en kerst.  Om al deze activiteiten te kunnen 

organiseren vragen wij aan ouders/verzorgers 

een vrijwillige ouderbijdrage van 20,00 euro per 

leerling. De bijdrage is vrijwillig, maar zonder deze 

bijdrage zouden wij een heleboel activiteiten niet 

kunnen organiseren. 

De ouderbijdrage kunt u voldoen via 

onderstaande betaalverzoeken. Mocht u 

meerdere kinderen hebben waarvoor u wilt 

betalen, dan moet u voor ieder kind een andere 

link pakken. 

https://betaalverzoek.

rabobank.n...0S2SGn6FObiQNhQ

https://betaalverzoek.rabobank.n...KQsiDHIMVK_

KjKA

https://betaalverzoek.

rabobank.n...8RQuWgMSlmJYHyQ

Ouderbijdrage

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=6QnyeAf0S2SGn6FObiQNhQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=6QnyeAf0S2SGn6FObiQNhQ
https://betaalverzoek.rabobank.n...KQsiDHIMVK_KjKA
https://betaalverzoek.rabobank.n...KQsiDHIMVK_KjKA
https://betaalverzoek.rabobank.n...8RQuWgMSlmJYHyQ
https://betaalverzoek.rabobank.n...8RQuWgMSlmJYHyQ


Thema ‘’Hatsjoe’’ op de Peutergroep

Helaas.. Puk is ook ziek! Bij de peutergroep zijn 

we bezig met het thema ‘’Hatsjoe’’. Hierbij is 

Puk helaas ook ziek geworden en leren we de 

kinderen van alles rondom dit thema. We lezen 

in verschillende prentenboeken wat ziek zijn 

betekent, doen activiteiten en praten er met de 

kinderen over. De kinderen mogen ook helpen 

om Puk beter te maken door de koffer met 

dokterspullen te 

gebruiken. 

De kinderen genieten 

wanneer ze zelf in 

de rol van de dokter 

mogen kruipen. 

De kinderen gaan Puk 

helpen om zo snel 

mogelijk weer beter 

te worden!

Zelf fruit snijden op de BSO

In de bovenbouw mogen de kinderen onder 

begeleiding van de BSO juf of meester zelf fruit/

groente snijden. Hierdoor leren ze ook om 

verstandig met een fruitmes om te gaan. De 

kinderen vinden het leuk om voor anderen en 

voor hun eigen fruit te snijden.

Wilt u in 2022 ook uw kind(eren) op de 

peutergroep of BSO spelend laten leren?

Kijk op https://www.kinderopvangwalcheren.nl/ 

voor meer informatie.

IKC

https://www.kinderopvangwalcheren.nl/ 


AGENDA 
februari 2022

25 februari 2022
Portfolio’s mee naar huis

28 februari  t/m 4 maart 2022
Voorjaarsvakantie

9 t/m 16 maart 2022
Portfoliogesprekken

Woensdag 30 maart 2022
Studiedag (alle kinderen vrij)


