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    In dit nummer: 

Agenda 
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 
Wo. 8 april - Paasviering Oosterkerk 
    Paaslunch in groep 
Vr. 10 april - Goede Vrijdag, 
    school gesloten 
Ma. 13 april - Tweede Paasdag, 
    school gesloten 

Pasen 
 
Op woensdag 8 april is onze Paasviering in de Oosterkerk. Deze dag hebben de 
kinderen een gezellige paaslunch in hun eigen klas. 
Bij de tijden van de lunch is rekening gehouden met kinderen die zich hebben 
opgegeven voor het voetbaltoernooi. De lessen duren die dag gewoon tot 14.15 
uur. 
Over enkele weken ontvangt u meer informatie. 

Tevredenheidspeiling leerlingen 
 
Zoals elk schooljaar wordt er tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie een 
vragenlijst aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 aangeboden waarin de 
mening van de leerlingen gevraagd wordt over de volgende onderwerpen: 
 
 De sfeer op school 
 De lessen op school 
 Vragen over de sociale veiligheid 

 
De vragenlijst wordt digitaal afgenomen en bestaat voor ieder onderdeel uit 5 
vragen.  
Alle scholen van Unicoz nemen deel aan deze tevredenheidspeiling en de 
veiligheidsmonitor wordt doorgestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs. 

Schoenendozen 
 
Binnenkort starten de groepen 6 met technieklessen, waar de kinderen in groepjes 
met een schoenendoos gaan werken. Voor deze lessen hebben wij dus 
schoenendozen nodig. Wij hopen dat u ons hieraan kunt helpen. U kunt ze 
inleveren bij de leerkrachten van groep 6; hartelijk dank alvast! 



 

 

Kanjertraining 
 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de Kanjertraining bij de groepen 1 en 2, met daarbij de uitleg van de 
kleuren van de petten. De gekleurde petten passen we toe tot en met groep 8. 
 

De kinderen maken kennis met de kleuter Max. Max ontdekt een 
heel klein dorpje achter een struik. In dit dorpje wonen apen, 
konijnen, vlerken en tijgers. De dieren uit het verhaal hebben 
allemaal een eigen kleur pet. De petten die ze op hebben geven 
aan welk gedrag de dieren vertonen.  
Zo hebben de apen een rode pet. Deze pet is de pet van grappig 
doen. Heel vaak is dat leuk maar soms wordt het ook vervelend als 
er steeds gelachen wordt. Vooral als het eigenlijk helemaal niet 
grappig is. De kinderen maken kennis met deze apen die te grappig 
willen zijn en gaan daarom uitlachen en meelopen.  
De konijnen hebben een gele pet op. Dit is de pet van 

vriendelijkheid, luisteren en gevoelig zijn. De konijnen zijn iets te gevoelig en worden daarom bang van alles 
dat de andere dieren doen. Ze durven niet te zeggen dat ze het niet leuk vinden en kruipen daarom liever in 
hun huisje weg. De vlerken dragen een zwarte pet. Dit is de pet van veel durven en plannetjes bedenken. Maar 
ook dat kan soms teveel aanwezig zijn. De vlerken met de zwarte pet op willen daarom de baas spelen en 
iedereen moet naar hen luisteren. Ze vinden daarom dat ze ook het recht hebben om een ander pijn te doen. 
De tijgers in het dorp hebben een witte pet op.  
De witte pet wil zeggen dat je jezelf bent en dat je te vertrouwen bent. Je hebt eigenlijk van alle petten een 
beetje in je. Je bent misschien wel vrolijk en blij, zoals de rode pet. Je bent misschien wel vriendelijk en je kunt 
een ander goed helpen, zoals de gele pet. En je bent ook wel stoer en durft te zeggen wat je vindt, zoals de 
zwarte pet. Als je een combinatie met de witte pet hebt, zijn alle petten die je draagt (en het gedrag dat daarbij 
past) wel prettig. 

Cultuur op school 
 
Een gedicht van de poëzie-kalender van het CKC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Gedicht en beeld: Wim Hofman) 

 



 

Juffen- en meesterdag 
 
Vandaag kwamen de kinderen met mooi, raar, grappig, kleurrijk haar naar school. Maar niet alleen de kinderen hadden 
“bijzonder” haar; ook de leerkrachten liepen rond met de mooiste of vreemdste kapsels.  
Het was vandaag feest; de verjaardagen van alle juffen en meesters werden tegelijkertijd gevierd. Aan het begin van de 
dag kwamen de leerlingen in twee groepen naar de aula om daar van een prachtig optreden van de jarige juffen en 
meesters te genieten.  
Daarna werd het feest voorgezet in de eigen groep, waar de kinderen natuurlijk ook een traktatie kregen. 
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