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Kanjertraining - Kanjerweek

Agenda
2 sept.
3 sept.
4 sept.
23 sept.
27 sept.
1 okt.
2 okt.

Informatieavond onderbouw
Schoolreisje
Studiedag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Maandsluiting 5a & 5/6b
MR vergadering
Studiedag (leerlingen vrij)

Informatieavonden onder- en bovenbouw
Aanstaande maandag 2 september is de
informatieavond voor de onderbouw. De avond
bestaat afwisselend uit algemene schoolinformatie
in de aula en specifieke groepsgerelateerde
informatie door de juf of meneer in de eigen groep
van uw zoon of dochter.
Globaal programma:
• 19:00 Inloop groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c
• 19:15 Naar de individuele groep 1/2a, 1/2b, 1/2c
• 19:30 Inloop groepen 3a, 3b, 4
• 19:45 Algemene schoolinformatie voor gehele
bovenbouw
• 20:15 Naar de individuele groep 3a, 3b, 4

In de eerste schoolweek is er in alle klassen gewerkt
aan groepsvorming, sfeer en klassenregels. Deze
eerste week noemen we dan ook de Kanjerweek
omdat we dagelijks bij deze dingen stil staan.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van
onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de
basis voor het creëren van rust in de klas, het
stimuleren van sociale veiligheid en een prettig
schoolklimaat. Kinderen leren op een respectvolle
manier met elkaar om te gaan. Wezenlijke
gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet
zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is een traject
van meerdere jaren nodig en daarom geven we de
Kanjertraining in groep 1 tot en met 8. Met de
Kanjertraining leren kinderen op een positieve om
te gaan met sociale situaties. Onder het motto: wat
je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar
hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.
Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur,
onverschilligheid of cynisme op problemen die zich
voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te
maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de
situatie recht doet. In de Kanjerweek is in de klassen
op stil gestaan bij gedrag door middel van de
smileyposter. We proberen te doen wat voor jezelf,
je klasgenoten, je leerkracht en je ouders prettig is.

Schoolreisje 2019
Dinsdag 3 september gaan de groepen 1 t/m 7 op
schoolreis. We gaan naar Ouwehands Dierenpark in
Rhenen.
Houd de weersvoorspelling in de gaten voor wat
betreft de kledingkeuze.
Kinderen nemen hun eigen lunchpakketje en
drinken mee. Wat lekkers mag natuurlijk ook. Het is
niet nodig dat uw kind voor de hele groep snoep
meeneemt.
De school begint gewoon om 8.25 uur. Houdt u die
dag Facebook in de gaten voor de tijd van
terugkomst. Dit zal circa 17.00 uur zijn.
We hopen op een leuke, gezellige en zonnige dag

Studiedag – kinderen vrij
Op aanstaande woensdag 4 september is de eerste
studiedag van dit schooljaar. Op deze dag gaat het
team van de Schakel nieuwe ontwikkelingen voor
het komende schooljaar verder vormgeven. De
kinderen zijn op deze dag vrij.
Onze eerstvolgende studiedag is al op woensdag 2
oktober 2019.
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