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1. Agenda
Maandag 25-09 tot en met vrijdag 29-09: Thema: De gezonde week
Maandag 25-09:
Samen ontbijten op het schoolplein; thema voor de groepen 1/2: ‘gezond’;
week van de pauzehap voor de groepen 5 en 6;
Dinsdag 26-09:
Sport en spelmiddag voor de groepen 1-4;
EHBO workshops voor de groepen 7 en 8
Woensdag 27-09:
Workshop ‘Lekker fit” door de Hartstichting voor de ouders
Donderdag 28-09:
Lachworkshop voor de groepen 3 tot en met 8; Bianca afwezig i.v.m een studie
tweedaagse van de vakgroep bewegingsonderwijs; sport clinic groepen 8
Vrijdag 29-09:
Bianca afwezig i.v.m een studie tweedaagse van de vakgroep bewegingsonderwijs
Workshop ‘Mondverzorging’ voor de groepen 1 tot en met 4; hockey clinic voor de
groepen 5 tot en met 8; Gon afwezig i.v.m. compensatieverlof
Maandag 02-10:
Dinsdag 03-10:
Woensdag 04-10:
Donderdag 05-10:
Vrijdag 06-10:

Verkiezingen voor de Leerlingenraad; studiemiddag; alle leerlingen zijn om 12 uur
vrij
Werkconferentie voor de directies van alle ASG scholen; Gon afwezig
Dierendag; start van de Kinderboekenweek met het thema ‘Griezelen:
Stakingsdag voor het Primair Onderwijs; de school is deze dag gesloten;
Gon afwezig i.v.m. compensatieverlof

Maandag 09-10-2017:
Dinsdag 10-10:
Woensdag 11-10:
Donderdag 12-10:
Vrijdag 13-10:

Open lesweek
Open lesweek
Open lesweek
Open lesweek; Jetty compensatieverlof
Open lesweek; techniekexcursie voor de groepen 7 en 8 op Baken Stad College

Maandag 16-10:

Open lesweek”; de 3e nieuwsbrief van dit schooljaar

2. De maandsluitingen voor 2017-2018
Ieder jaar verzorgen de groepen 1/2 tot en met 7 een keer de maandsluiting, waarbij dan ouders, opa’s en
oma’s, en andere belangstellenden van de betreffende groep welkom zijn.
De data voor de sluitingen voor dit cursusjaar vindt u hieronder. Net als voorgaande jaren wordt u ’s middags
verwacht. Noteert u het vast in uw agenda?
04-12-2017:
Sint musical van groep 7
16-02-2018:
Groepen 1/2A en 1/2B
23-02-2018:
Groep 6
13-04-2018:
Groep 4
18-05-2018:
Groep 5
01-06-2018:
Groep 3
De kinderen kijken uit naar uw komst.

3. De gouden weken
We zijn dit jaar net als vorig jaar weer gestart met de Gouden Weken. Dit zijn de eerste 6-8 weken van het
nieuwe schooljaar, waarin we als team extra aandacht besteden aan de groepsvorming. En we willen u er
graag wat meer over vertellen.
Na de grote vakantie starten de kinderen weer in hun groep. Ieder jaar is die start nieuw. Ook al blijven de
kinderen in een zelfde groep; er is toch van alles veranderd tijdens de vakantie; ze zijn verstandelijk, sociaal
en lichamelijk gegroeid. De kinderen hebben elkaar langere tijd niet gezien en het groepsproces en het
vormen van een groep begint na de zomervakantie weer opnieuw.
De eerste 6-8 weken van het schooljaar vormt een groep zich volgens een aantal fases:
1 Forming: De kinderen zoeken aansluiting bij de groep en kijken de kat uit de boom. De leerkracht laat op
vriendelijke en stevige manier zien dat zij/hij er is. We gebruiken werkvormen die het positieve gedrag
benadrukken.
2 Storming: De kinderen worden opener en kritischer, langzamerhand ontstaat voorkeur voor een bepaald
type leider en leiderschap. Beweging in de rangorde, wie hoort bij welke groep? 3 Norming: De kinderen
passen zich aan, afhankelijk van de groep waar ze bij willen horen. De leerkracht stelt in een
klassenvergadering samen met de groep de klassenregels op. De leerkracht is zich bewust van
voorbeeldgedrag; aandacht voor iedereen, bemoedigende knikjes, duim etc. Iedereen hoort erbij! 4
3.Performing: De kinderen gedragen zich overeenkomstig hun keuzes. Als het goed is hebben zij ruimte
voor elkaar en corrigeren elkaar ten behoeve van een fijne sfeer in de groep. Groepsvormende activiteiten
worden geregeld herhaald. (De namen van de fases komen uit de Engelse taal)
De rol van de leerkracht
De leerkracht heeft tijdens deze eerste periode de mogelijkheid om van de groep leerlingen een positieve
groep te maken. In de eerste periode worden de rollen, waarden en normen grotendeels bepaald voor de
rest van het jaar. Centraal in deze eerste weken staat de voorbeeldfunctie van de leerkracht; een leerkracht
die consequent en alert is, duidelijke doelen stelt, grenzen bewaakt en ruimte geeft, een persoonlijke band
opbouwt en feedback geeft. De leerkracht is de leider van de groep, en is in staat om te ondersteunen en
mee te bewegen met de groep. De leerkracht heeft zowel oog voor de behoefte van het individuele kind als
voor die van de groep. Het herkennen en het ondersteunen hiervan zijn belangrijk om de leerlingen te laten
gedijen.
Regels en klassenvergaderingen
Om positief gedrag te realiseren is het belangrijk om met regels en routines te werken. Het spelenderwijs
praten en oefenen met de groepsregels in de onderbouw, groeit in de bovenbouw uit tot gezamenlijk
bedachte regels, gebaseerd op door de leerlingen zelf aangedragen waarden en normen. In de bovenbouw
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worden de regels tijdens een klassenvergadering opgesteld. Samen regels vaststellen betekent ook samen
regels handhaven, met de leerkracht als leider.
Complimenten Positief gedrag stimuleren door complimenten. Complimenten die gericht zijn op wat je ziet.
Liever een compliment over het proces dan over het eindresultaat. Liever ook een compliment dat de
samenwerking bevordert in plaats van dat het competitie oproept.
De Kanjertraining
De lessen voor het werken aan een positieve groep sluiten goed aan op onze lessen van de Kanjertraining.
Net als vorig jaar worden de Kanjerlessen weer door alle groepsleerkrachten verzorgd.

4. Vooraankondiging van de techniekles voor de groepen 7 en 8
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan op vrijdag 13 oktober naar Het Baken Stad College voor een
techniekochtend.
We willen u vragen de kinderen om 08.30 uur bij Het Baken Stad College te

brengen.
En om 11.45 daar ook weer op te halen.
’s Middags hebben de leerlingen gewoon les van 13.15 -15.15 uur.
We zouden het fijn vinden als er ouders die ochtend groepjes leerlingen kunnen begeleiden. Wilt u zich
aanmelden bij Caroline/Anouk, Sasja of Jetty?

5. Weet u dat….?
… we ook dit jaar weer op woensdag onze fruit en water en melk dag hebben?
… we ook dit jaar weer het schoolfruit hebben aangevraagd. Er zijn jaarlijks veel scholen die deze
aanvraag doen. Er wordt daarom geloot, om zo te bepalen welke scholen het fruit zullen krijgen.
… …. we na de herfstvakantie weer starten met het Kunst & Cultuurcircuit voor de groepen 3-4 en 5
tot en met 8?
… als het enigszins mogelijk is, voor excursies van de bovenbouwgroepen, zoveel
mogelijk met de fiets willen gaan?
…dat de groepen 7 en 8 met de fiets op kamp gaan?
…de bovenbouwgroepen ieder jaar fietsles krijgen?
… dat groep 5 donderdag 21 september een fietsles heeft gevolgd, die door de heer
Kramer van de Fietsersbond verzorgd is? Doordat de bovenbouwgroepen vorig jaar twee
keer een les hebben gevolgd en groep 5 daardoor net buiten de boot viel, hebben we de heer
Kramer bereid gevonden voor groep 5 een les te komen geven.
… we in alle groepen deze plaat van ‘een boot’ hebben opgehangen?
Heeft u het al gezien? We zijn benieuwd of uw zoon of dochter u kan
vertellen waar dit plaatje voor is. Vraagt u er vooral naar.
In de volgende nieuwsbrief kunt hierover meer lezen.
...dat we benieuwd zijn of u al heeft ingetekend voor de open les weken? Uw kind zal het heel leuk
vinden als u op bezoek komt.
… de leerkrachten op donderdag 28 september zelf gymles geven, omdat Bianca een studie tweedaagse
bijwoont?
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… er al heel veel rapporten zijn ingeleverd, dat is mooi! Nog niet iedereen het rapport heeft teruggebracht,
kijkt u even na of het rapport van uw kind nog thuis is?

6. Geen Ouderraad meer… het team
en de kinderen rekenen daarom op u
Zoals u weet is de Ouderraad het vorige cursusjaar opgeheven omdat er te weinig ouders
zijn die in de OR zitting willen nemen. Dit betekent dat we als team alle feesten en alle extra
activiteiten zelf moeten organiseren. Het team betreurt het enorm dat de betrokkenheid van
ouders blijkbaar te laag is om zich in te zetten voor een fijne schooltijd voor hun kind(eren).
En dat hierdoor veel extra werk door de teamleden moet worden verzet.
Gelukkig hebben ouders aangegeven wel bereid te zijn om ons te komen helpen.
En op de oproep op de ouderportal hebben gelukkig al ouders gereageerd. Tot nu toe
zijn dit zes ouders. Heeft u zich al aangemeld?
Gewoon meteen even doen.

De fruit en groente winkel in de hal; voor de kinderen van Tierelier
en de kleutergroepen van De Egelantier

7. Nieuws van Tierelier en Kiekeboe
De Gezonde week gaat van start.
Op de speelzaal sluiten wij aan met het thema ‘Eten en drinken, mmm, lekker eten’.
We hebben we groente en fruit kraam gemaakt. In dit kraampje is ook echt fruit en groente te vinden.
De kinderen kunnen zelf boodschappen doen. Ook laten we kinderen verschillende soorten fruit proeven, die
de ouders hebben mee gebracht.
De ouderactiviteit “ Stuk groente of fruit kleien” was ook een groot succes. We hebben mooie stukken fruit
en groente gekregen, die de kinderen dan zelf mogen verven. En die komen dan in de fruit en groente
kraam te liggen.
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Een ouder van een peuter geeft ons kratjes fruit en groente, voor de gezamenlijke groente en fruit kraam in
de hal. Alle ouders bedankt voor het mee denken en het mee brengen van vers fruit en groente.

Foto’s
Er zijn ook weer foto’s gemaakt van de activiteiten op de groep. Deze foto’s staan op Mijn Album, en de
inloggegevens kunt u vragen bij de speelzaal.

Even Voorstellen
Beste ouders,
Ik ben Shannon Schoenmaker en ik ben 18 jaar oud en loop stage bij peuterspeelzaal Tierelier. Ik heb deze
stageplek gekozen, omdat ik het leerzaam en leuk vind om hier meer ervaringen op te doen voor mijn
vervolg opleiding Jeugdzorg. Ik hoop op een leerzame en leuk leerjaar met de peuters en de begeleiders.
Lijkt mij leuk om kennis te maken met jullie! Als u nog vragen heeft dan hoor ik het graag. 
Shannon

Nieuwe leiding op Kiekeboe
Kiekeboe heeft met ingang van aanstaande maandag 25 september een nieuwe leidster. Zij stelt zich
aan u voor:
Beste kinderen en ouders,
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen
Mijn naam is Parveenie en ben 26 jaar en woon met mijn man in Almere.
Vanaf 25 September zal ik gaan werken voor BSO De Egelantier. Ik zal vso,tso ,nso en natuurlijk
studiedagen/vakantie dagen gaan werken.
Belangrijk voor mij is dat de kinderen zich vertrouwd, en veilig op de BSO voelen en wil daar een
bijdrage aanleveren.
Verder heb ik erg veel zin, en ga ik samen met de kinderen er een leuke tijd van maken.
Mocht u nog vragen hebben stel deze gerust.
Groet,
Parveenie
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