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    In dit nummer: 

Agenda 
Do. 6 febr. - Adviesgesprekken gr.8A 
    Leerlingen gr. 8A vrij 
Do. 20 febr. - Juffen/meesterfeest 
    Leerlingen 12.00 u vrij 
Vr. 21 febr. - Studiedag 
Ma. 24 febr. - Voorjaarsvakantie 
tm vr. 28 febr. 
Do. 5 maart - Voortgangsgesprekken 
Di. 10 maart - Voortgangsgesprekken 
Di. 17 maart - Studiedag 
Do. 19 maart - Kangoeroewedstrijd 
Vr. 10 april - Goede Vrijdag, 
    school gesloten 
Ma. 13 april - Tweede Paasdag, 
    school gesloten 

Executieve functies 
 
U kon zich aanmelden voor een bijeenkomst over executieve functies. Tamara 
Catsburg heeft dinsdagavond 21 januari een lokaal vol ouders meer informatie 
gegeven over dit onderwerp. Door de presentatie, filmpjes en allerlei voorbeelden 
uit de praktijk was het niet alleen heel leerzaam, maar ook vooral herkenbaar en 
erg gezellig!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van onze avond een aantal wist u datjes. Wist u dat … 

 De basis van de executieve functies al gelegd wordt van 0-7 jaar? 

 Aangeleerde hulpeloosheid de ontwikkeling van uw kind in de weg staat? 

 Complimenten op inzet i.p.v. op resultaat helpen bij perfectionisme? 

 Bij sommige aanwezigen o.a. de executieve functies  ‘emotieregulatie’ en 
‘volgehouden aandacht’ werden getest door de aanwezigheid van een echte 
slang in het lokaal van groep 8? 

Kangoeroewedstrijd 
 
Onze school wil ook dit jaar deelnemen aan de Kangoeroewedstrijd; een leuke en 
leerzame wiskunde-rekenwedstrijd.  De kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen zich 
hiervoor opgeven. 
De mail met inschrijfformulier is afgelopen maandag verzonden. 
Het strookje van het formulier kan samen met het inschrijfgeld voor 14 februari 
a.s. bij de eigen leerkracht ingeleverd worden. 
We hopen dat veel kinderen meedoen! 



 

 

Kanjertraining 
 
Bij ons op school werken we met de kanjertraining. Op de site vindt u een link met hierover de nodige informatie. 
Om u nog meer op de hoogte te houden zullen we verschillende keren in de nieuwbrief een stukje plaatsen. 
 
Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken bij ons op school centraal: 
 
 We vertrouwen elkaar 
 We helpen elkaar 
 We werken samen 
 We hebben plezier 
 We doen mee 
 
De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven 
"petten" zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen "petje", je doet 
op dit moment zo. Natuurlijk herkent iedereen zich in meerdere petten. Dit is per situatie afhankelijk. Daarnaast 
heeft iedere pet ook zijn kwaliteiten. Hier zal de volgende keer meer over verteld worden. 

 

Het gedrag van een kind met een witte pet op is "rustig". Het kind is innerlijk beschaafd; 

het pest, schreeuwt en scheldt niet, maar is behulpzaam en is te vertrouwen. Dit kind 

heeft respect voor zichzelf en voor de ander. 

 

Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn en 

doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De 

zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn. Een kwaliteit 

hierbij is wel dat je een leider of stoer kunt zijn. Dit is dan een zwarte pet met de witte pet 

gecombineerd. 

 

Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is 

bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bij horen maar vindt alles eng, bedreigend en 

beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest 

worden. Een kwaliteit hierbij is wel dat je meelevend en zorgzaam kunt zijn. Dit is dan een 

gele pet met de witte pet gecombineerd. 

 

Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en 

stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een 

vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor 

wat ze doen maar wijzen snel naar een ander. Een kwaliteit hierbij is wel dat je gevoel 

voor humor het en gezellig kunt zijn. Dit is dan een rode pet met de witte pet 

gecombineerd. 



 

Activiteiten CKC voorjaarsvakantie  
 
Over een paar weken genieten de kinderen van een weekje voorjaarsvakantie. Tijd voor ontspanning en leuke 
activiteiten. Om ouders inspiratie te bieden, is het CKC begonnen met het verzamelen en bundelen 
van activiteiten die Zoetermeerse culturele instellingen aanbieden. U vindt deze Cultuurflits Vakantie-
activiteiten in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Cultuur op school 
 

Onderstaand weer een gedicht van de poëzie-kalender van het CKC. 
 

Honderd krokodillen 
 

Er wonen in Zuid-Afrika 
wel honderd krokodillen: 

tien met een hele harde stem, 
dat zijn de krokogillen 

 
Zo’n twintig krokostilletjes 
die laten zich niet horen, 
en veertien krokopilletjes 
met pijntjes in hun oren 

 
Een stuk of zes die niet goed zien, 

Dat zijn de krokobrillen 
En….vijftig met een dikke bips, 

dat zijn de krokobillen 
 

                    (Gedicht van Rikkert Zuiderveld) 

Aangepaste schooltijden sportdag/koningsspelen vrijdag 17 april 
 

Vanwege een andere locatie voor de sportdag voor de groepen 3 t/m 7 ten opzichte van vorige jaren, zijn de 
schooltijden van de sportdag op vrijdag 17 april veranderd. Hierbij alvast de tijden voor de verschillende 
groepen, zodat u hier alvast rekening mee kunt houden.  
 

 Groep 1/2: sportdag op school van 8:30 tot 12:00 uur. 
       Ouders van de groepen 1/2 brengen hun kind naar school. 
 

 Groep 8: Drakenbootvaren bij het Noord Aa van 8:15 tot 12:00 uur.De kinderen verzamelen ’s morgens 
vroeg al op school en vertrekken vanaf school om 8:15 uur op de fiets met hun eigen leerkracht naar het 
Noord Aa. De kinderen zijn om 12:00 uur weer terug op school. 

 

 Groepen 3 t/m 7: sportdag bij en rond de sportvelden van Ayers Rock in de wijk Meerzicht van 9:00 tot 
13:00 uur. 

       Ouders brengen hun kind van groep 3 t/m 7 zelf bij Ayers Rock. 
 
Hoe de kinderen van groep 3 t/m 7 die deze dag bij de BSO zitten bij Ayers Rock komen, wordt later nog 
gecommuniceerd. Ook de verdere invulling van de sportdag wordt later nog gecommuniceerd.  



Bijlage 
 
- CKC Cultuurflits; Vakantietips voorjaarsvakantie 

 


