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Sollicitatieprocedure nieuwe directeur

Beweegwijs: nieuwe juf!
Fijne feestdagen!

Vanuit de directie
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
In de afgelopen weken hebben we in de adventsperiode toegeleefd naar het Kerstfeest.
Door de afgekondigde maatregelen hebben we met het team besloten om de kerstactiviteiten te vervroegen
naar dinsdag 15 december. We hebben er samen met de kinderen een fijne dag van gemaakt.
Namens het team wens ik jullie allemaal een ontspannen kerstvakantie toe. Kerst en Oud & Nieuw zien er dit
jaar anders uit dan anders. Toch hopen we dat jullie met de mensen om je heen kunt genieten.
Vanaf 4 januari 2021 beginnen we het schooljaar met het geven van onderwijs op afstand. Achter de schermen
zijn de teamleden hard aan het werk om dit goed voor te bereiden.
Uiteraard hopen we als team dat we de kinderen op dinsdag 19 januari 2021 weer in school mogen
verwelkomen. We houden de ontwikkelingen met elkaar in de gaten!

Op 10 december hebben we onze 3e studiedag van de Kanjertraining gehad. Gelukkig konden we dat dusdanig
organiseren dat onze trainer in school kon komen. We hebben de principes van de Kanjertraining nog beter
leren kennen. Tevens hebben we uitleg gekregen over het sociaal volgsysteem Kanvas. We zullen als team de
sociale veiligheid meten. Tevens krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 de kans om ook een lijst in te vullen.
Mochten er bijzonderheden uitkomen, dan zullen we met betreffende ouders in gesprek gaan. We willen graag
dat alle kinderen met plezier naar school gaan en zich in een veilige setting goed kunnen ontwikkelen!
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Studiedag Kanjertraining

Op 10 december hebben wij onze 3e studiebijeenkomst gehad waarin de Kanjertraining centraal stond.
In september hebben jullie middels een folder al kunnen lezen wat de Kanjertraining ongeveer inhoudt.
Al vanaf begin dit schooljaar geven wij wekelijks Kanjerlessen. We hebben gewerkt met de petten (zie
afbeelding), we spreken Kanjertaal en werken volgens de afspraken van Kanjertraining (zie afbeelding).
Wij hopen dat uw zoon/dochter hier thuis al enthousiast over heeft verteld.
Ouders zijn een belangrijk onderdeel binnen de Kanjertraining. Normaliter worden ouders
meegenomen middels een ouderavond. Echter zorgt Corona ervoor dat een ouderavond organiseren
op dit moment vrijwel onmogelijk is. Toch willen wij jullie meenemen in de ontwikkelingen.
In het nieuwe jaar willen wij jullie dan ook maandelijks op de hoogte houden van wat wij doen in de
verschillende groepen. Zo hopen wij dat jullie een beter beeld krijgen van Kanjertraining en net zo
enthousiast worden als de kinderen en het team.

De bijeenkomsten welke wij tot nu toe hebben gehad stonden vooral in het teken van het vormgeven
van Kanjertraining op onze school en in onze klassen.
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