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Nieuwsflits Februari (nr. 6)
Beste ouders,
We zijn de maand gestart met sneeuw! Wat een feest, de kinderen waren enthousiast en de
sfeer binnen de school was energiek en vrolijk. De dagen worden weer langer, er komt wat
warmer weer aan, we kijken nu al een beetje uit naar de eerste lentedagen.

Rapporten en oudergesprekken in de week van 22 februari
De rapportgesprekken vinden plaats in de week van 22 februari. U krijgt hiervoor via de mail
een uitnodiging om u in te schrijven voor uw kind(eren). Deze uitnodiging wordt binnenkort
verstuurd. Iedereen wordt uitgenodigd voor dit gesprek.
Studiedag vrijdag 26 februari
Op vrijdag 26 februari hebben we een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
Kalender en berichten
Wij zien dat inmiddels voor alle kinderen minimaal een ouder zich heeft aangemeld via
digiduif. Wij willen u nogmaals wijzen op de Digiduif app, hierdoor hoeft u niet in te loggen
via een computer, maar kunt u ook via uw mobiele telefoon de berichten ontvangen en de
kalender inzien. Nogmaals het verzoek van een aantal ouders, kunt u aanvinken dat uw
gegevens gedeeld mogen worden met andere ouders?
Broertjes en zusjes al aangemeld?
Zijn alle broertjes en zusjes die nog 4 jaar moeten worden al ingeschreven? Wij gaan
binnenkort starten met de planning voor volgend schooljaar.

Netwerken Boeiend Onderwijs en Onderwijs/Duurzaamheid
Binnen ons team is er een aantal collega’s dat zich bezighoudt met de netwerken Boeiend
Onderwijs en Duurzaamheid. We richten ons binnen deze netwerken, maar ook binnen ons
gehele team, op de 16 denkgewoonten:
Wij willen kinderen stimuleren om intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend
vermogen te ontwikkelen, zodat ze in het leven adequaat kunnen reageren op situaties
waarbij de oplossing niet altijd voor de hand ligt. Daarnaast willen we kinderen laten zien
hoe je kunt leven met een open blik en houding, en dat het goed is om een leven lang te
blijven leren.
Iedere denkgewoonte draagt bij aan een open blik en houding en daagt uit om te blijven
leren.

De 16 denkgewoonten:



Ik blijf proberen



Ik denk eerst na



Ik luister



Ik bekijk het anders



Ik denk na hoe ik iets kan leren



Ik werk nauwkeurig



Ik stel een vraag



Ik weet al iets



Ik denk na hoe ik iets vertel



Ik wil graag dingen weten



Ik gebruik mijn fantasie



Ik ben verbaasd en blij



Ik ga iets uitproberen



Ik maak een grapje



Samen kunnen we meer dan alleen



Ik wil blijven leren

Deze denkgewoonten worden per onderwerp behandeld. Voor verdere informatie
kunt u kijken op: www.denkgewoonten.nl
Keuzecursus
Wij willen alle ouders (en leerkrachten!) bedanken voor de fijne keuzecursussen die
momenteel gegeven worden. De kinderen zijn enorm enthousiast en wij ook! Kijkt u
af en toe in de glazen vitrine op de Binnenplaats?
Film RIJK van Camiel Schouwenaar
Eerste kerstdag kwam de nieuwe film RIJK van Camiel Schouwenaar (vader van Sep
en Wout) op televisie. Deze film is nog te zien op uitzending gemist onder Zappbios
Kort: Rijk. Wij hebben de film al gezien en zijn erg enthousiast. Het verhaal:
“De vrienden Vedat en Niels vinden 600 Euro op straat en geven dit naar hartenlust
uit. Hoe veerkrachtig is een vriendschap als er geld, aanzien en uiteindelijk verraad in
het spel zijn?”
Kijken dus!
Sterren kijken!
We zagen sterretjes, maar ook planeten.
Zondag 17 januari was het eindelijk de onbewolkte ochtend waar we vanaf de langste
nacht op gewacht hadden. Om 7 uur ’s morgens kwamen Simon, Jules, Sep, Uma, Flo
en Thige naar het huis van Irma en buurman Paul, de vader van Simon. Van daaruit
liepen we samen met nog twee vaders richting het veldje tegenover de Rijver.
Onderweg gaf Paul een uitleg over de grootte van onze ster, de zon, en de planeten.
Op de donkerste plek aangekomen, gingen we in 2 groepjes uiteen. Een groepje liep
met Irma mee om sterrenbeelden te zoeken en de andere groep keek naar planeten
en mocht door de telescoop kijken. Helaas verdwenen de sterren al heel snel doordat
het lichter werd. Gelukkig hebben we de Grote Beer, de Noorderkroon en de Lynx
kunnen zien. Tot slot hebben we met z’n allen de planeet Jupiter door de telescoop
bekeken. Als je goed keek, zag je de strepen. Ook lukte het ons om Venus in het vizier

te krijgen. Je kon zelfs zien dat die gedeeltelijk verlicht werd door de zon, dus net als
onze maan. Via deze weg wil ik bedanken : Arie, voor het lenen van de telescoop,
Paul voor je begeleiding als sterrenkundige en de enthousiaste vaders Camiel en
Robert. Het was een ‘schitterende’ ochtend!

De vraag van de maand vanuit Centrum Jeugd en Gezin
Hoe herken ik mijn opvoedvalkuilen? Opvoeden is leuk en uitdagend! Soms ook wel
heftig en intensief. Met de druk van alle dag die je als ouder kunt voelen, is het
makkelijk om in een van de veelvoorkomende opvoedvalkuilen terecht te komen.
Wat zijn bekende valkuilen?
-

De escalatie- valkuil

Soms kun je als ouder in een negatieve spiraal terechtkomen waarin je je kind steeds
meer afwijst. Je gaat dan steeds harder schreeuwen of dreigen. Deze verhitte
reacties kunnen ervoor zorgen dat je kind zich steeds meer verzet en je hierdoor nog
bozer wordt.
-

De opoffer- valkuil

Het gebeurt regelmatig dat ouders al hun tijd en energie opofferen voor de kinderen.
Het is moeilijk om te luisteren naar wat jij zelf graag wilt. Daarmee doe je jezelf en je
kinderen te kort. Neem af en toe tijd voor jezelf.

Bericht van de Tussenschoolse Opvang
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De winter heeft dan toch zijn intrede gedaan. Hierdoor
konden wij af en toe niet naar buiten. Of soms maar
eventjes. Wij streven er wel naar om, indien het weer het
toelaat, zoveel mogelijk naar buiten te gaan.

Voorstellen TSO medewerker
Hallo allemaal,

Ik ben Vanessa Flaman, sommige van jullie herkennen mij wellicht. Sinds 2006 ben ik in verschillende
functies werkzaam binnen de kinderopvang. Ik begon als invalkracht maar werd al snel het vaste
gezicht van BSO De Spetters in Muiden. Ook ben ik activiteitencoördinator en kwaliteitsstuurgroepslid binnen de SKBNM geweest. Daarnaast heb ik al die jaren bij verschillende scholen in de regio de
overblijf ondersteund.
Na de geboorte van mijn dochter heb ik mijn taken beperkt tot mijn eigen BSO groep in Muiden en de
overblijf in Naarden en Muiden. Sinds de herfstvakantie ben ik op de maandagen en dinsdagen op
jullie school te vinden. Na de eerste weken, waarin iedereen toch wat aan elkaar moet wennen, voel
ik mij inmiddels helemaal thuis en maken we er samen een gezellige boel van. Mijn vaste plek is
natuurlijk de gezelligste klas, de Troonzaal!
Nieuwsgierig? Wees welkom en loop gerust eens bij me binnen!
Groetjes, Vanessa
Wist u dat?

 … wij nog steeds op zoek zijn naar een ouder/familielid/buurman-vrouw/kennis die ons wil
ondersteunen bij de TSO? Hetzij voor een vaste dag(en) per week of als invaller.
 … als buitenspelen echt geen optie is, wij de kinderen de mogelijkheid bieden op mee te doen aan
diverse activiteiten? Bijvoorbeeld: Op de Binnenplaats kunnen de jongste kinderen een filmpje
kijken; is er voor alle kinderen de mogelijkheid om een gezelschapsspelletje te doen en kan er
worden gekleurd of geknutseld in de Torenkamer. Groep 7 & 8 mogen, onder begeleiding,
op de computer.

 …wij onlangs nieuwe materialen voor binnen hebben aangeschaft? Zoals Mandela’s om in te
kleuren. En ook diverse gezelschapsspellen zoals Yahtzee, Domino, Dammen & Schaken.
 …wij met succes tijdens de TSO op het grote plein regelmatig Levend Stratego spelen met
nagenoeg alle kinderen die er zijn?
 ……in januari Alex (stagiair LO) tijdens de TSO bij de kleuters ‘Pleinspelen’ heeft georganiseerd?
Het was geslaagd!
 …het ruilen van een TSO-dag niet is toegestaan? Wilt u de vaste dag wijzigen naar een andere
dag? Dat kan uiteraard wel, kijk dan op www.skbnm.nl/tussenschoolse-opvang/ons
Blijft uw kind een extra dag over (naast de abonnement dag) dan kunt u
gebruik maken van een strippenkaart.
 … wij sinds kort naar het straatvoetbalveldje gaan met de groepen 5 t/m 8,
in plaats van naar de Brink. Dit omdat het daar te modderig is.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mij mailen op coordinator.ons@skbnm.nl.

Winterse groet,

Kathelijne Oussoren
Coördinator TSO Oranje Nassauschool

