
 

 
 
 
 
Algemeen 
Komende week staat het thema “Ik zie je wel” 
centraal. Een mooi thema dat past bij onze school. 
We doen erg ons best om alle leerlingen te zien en 
ook het gevoel te geven dat we hen zien en leerstof 
en begeleiding bieden die ze nodig hebben. 
In de Bijbelverhalen staan een paar indrukwekkende 
verhalen centraal waarin Jezus mensen ziet en hen 
wilt helpen. 
 
Studiedag 
Op woensdag 16 februari staat een studiedag 
gepland. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
Wij leren deze dag meer over twee onderwerpen.  
We gaan verdiepen op het effectief samenwerken 
zonder op de traditionele manier te vergaderen. 
Daarnaast gaan we veel leren over executieve 
functies. Executieve functies zijn functies van je 
hersenen die je iedere dag gebruikt om taken en 
opdrachten goed uit te kunnen voeren. We noemen 
deze ook wel de Breinkrachten. 
Denkt u er aan om eventuele opvang zelf in te lichten. 
 
Kanjer 
Tijdens de Kanjerlessen leren de leerlingen hoe ze op 
een goede manier voor zichzelf en voor anderen op 
kunnen komen. Ook het luisteren naar de ander en 
deze willen helpen, horen daarbij. 
 
De groepen 3/4 en 7/8 vertellen daar over: 
 
Kanjerles in groep 3/4 over emoties 
Tijdens deze kanjer les stond de emotie ‘verdriet’ 
centraal.  
We hebben eerst alle emoties met elkaar besproken 
en uitgebeeld. Tot slot hebben we aan de hand van 
een werkblad gepraat over de emotie verdriet.  
Ben jij wel eens verdrietig? Hoe voel je je dan?  
Wat voel je dan precies? Dit hebben de kinderen 
kunnen invullen op het werkblad.  

Daarna hebben we dit 
werkblad besproken 
met elkaar. De slot 
vraag was; Hoe kunnen 
we elkaar helpen als 
we verdrietig zijn? Dit 
leidde tot mooie 
antwoorden van de 
kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 

Kanjerles in groep 7/8 over pesten 
In groep 7/8 zijn we bezig met het bespreken van 
(online) pestgedrag. We voeren veel 
klassengesprekken waarin we het hebben over 
situaties die voorkomen in de klas. Veel kinderen 
vertellen over dingen die ze zelf hebben meegemaakt. 
Zeker ook online gebeurt er blijkbaar veel. We praten 
over waarom we online dingen durven schrijven die 
we in het echte leven niet durven. We praten over hoe 
we onszelf online kunnen beschermen. Onze 
leerlingen uit groep 7/8 weten goed te vertellen wat ze 
moeten doen en hoe ze zich zouden moeten 
gedragen, in de praktijk uitvoeren is nog wel een 
uitdaging waaraan we blijven werken.  
 
De juf geeft een kijktip aan de ouders: de 
indrukwekkende en aangrijpende documentaire  
'Eindeloos gepest'  
 
Bijlagen 
Op verzoek vindt u enkele flyers bij deze nieuwsbrief. 
Beslisboom 
De beslisboom is weer aangepast. Deze helpt bij de 
keuze of uw kind met verkoudheidsklachten naar 
school mag komen. 
U vindt deze beslisboom bij deze nieuwsbrief. 
Piep zei de muis door CJG 
Een aanbod van het CJG voor kinderen van 4-8 jaar 
die in een bepaalde situatie wat extra ondersteuning 
kunnen gebruiken. 
 
Muziekfeest 
Maandag 14 februari wordt een heel muzikale dag! 
Wij hebben die dag een muziekfeestdag met de 
workshops Streetdance en percussie. 
Tussen de workshops door is er tijd. 
In die tijd maken alle groepen valentijnsattenties. Op 
een ander moment die dag worden ze ook door onze 
leerlingen bezorgd. Op deze manier doen we mee 
aan de Klundertse activiteitenestafette. 
 
Groep 1 / 2 bezorgt in de straten rondom school 
Groep 3 / 4 bezorgt bij het Sovak naast de school 
Groep 5 en 6 bezorgen bij het Sovak aan de 
Niervaertweg. Normaliter zingen we daar met kerst, 
maar dat hebben we helaas al twee jaar niet kunnen 
doen. 
Groep 7 / 8 wil bij het Mauritshof bezorgen. 
 
We volgen deze dag het reguliere rooster.  
Dus 8.30-12.00 u en 13.15-15.15 u. 
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Jessica zet zich in voor het goede doel! 
Onze leerling Jessica uit groep 7 zet zich in voor het 
goede doel. Hieronder leest u daar meer over. 
Omdat we haar actie graag steunen, zijn alle 
statiegeldflessen die wij t/m 18 maart ophalen in onze 
flessenbak voor de Stichting Wensambulance 
Brabant. 
Deze bak staat bij de toegangsdeur aan de pleinzijde. 
Spaart u mee! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vakantierooster 2022-2023 
Voor het plannen van uw vakantie in het nieuwe 
schooljaar vindt u hierbij het vakantierooster voor  
2022-2023. Deze is onder voorbehoud van 
typefouten.  
Later zullen hier nog enkele studiedagen aan 
toegevoegd worden. Deze zullen in de nieuwe 
kalender vermeld staan. 
 

Vakantie: 
 

Datum: 

Herfstvakantie 
 

24-10-2022 t/m 28-10-2022 

Kerstvakantie 
 

26-12-2022 t/m 6-1-2023 

Voorjaarsvakantie 
 

20-2-2023 t/m 24-2-2023 

Pasen 
(Goede Vrijdag - 2e Paasdag) 

7-4-2023* en 10-4-2023 

Meivakantie  
(incl. Koningsdag en 
Bevrijdingsdag) 

24-4-2023 t/m 5-5-2023 

Hemelvaartsdag 
 

18-5-2023 t/m 19-5-2023 

Pinksteren 
(2e Pinksterdag) 

29-5-2023 

Zomervakantie  
 

17-7-2023 t/m 25-8-2023 

 
* Goede Vrijdag is niet meer aangemerkt als officiële vakantiedag. 
Wij zullen deze vermoedelijk wel als zodanig gaan inzetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda  
Ma 14 feb  muziekfeestdag 
Wo 16 feb  studiedag, alle leerlingen vrij  
Do 17 feb  MR-vergadering 
Vr 18 feb  portfolio’s mee naar huis 
Vr 25 feb  12 u start voorjaarsvakantie gr 1 t/m 4  
Vr 25 feb  continurooster gr 5 t/m 8 tot 14.30 u 
Ma 7 mrt  weer naar school 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 



 



 
 
 


