
  

 

  

 

 

 

 

Zending 

In de afgelopen maanden werd er in alle groepen gezamenlijk 178,29 euro aan 

zendingsgeld opgehaald. De leerlingenraad heeft nog geen beslissing genomen over het 

Christelijke goede doel waaraan we dit bedrag overmaken. In de volgende nieuwsbrief 

brengt de leerlingenraad hierover verslag uit. 

 

Stagiaires 

We mogen Lynn Olsman, Daniëlle Schreuder en Coen Kleinheerenbrink welkom heten op 

onze school. Allen volgen ze de Pabo-opleiding. Lynn zal, naast enkele stageweken, de 

komende periode op de maandag in groep 8 meedraaien. Hetzelfde geldt voor Daniëlle, 

alleen dan in groep 7. Coen zal starten met een stageperiode in groep 3. Naast enkele 

stageweken, zal hij elke donderdag aanwezig zijn. We wensen ze een plezierige, 

succesvolle stage toe! 

 

Gewijzigde eindtijden schooldag 

Ruime tijd hebben we afwijkende eindtijden van de schooldagen gehanteerd i.v.m. de 

richtlijnen van RIVM/GGD. Nu deze richtlijnen zijn versoepeld, vervalt ook de reden om 

afwijkende eindtijden per groep te hanteren. Vanaf maandag 4 oktober eindigen de 

schooldagen weer om 12:00 uur, 12:15 uur of 14:30 uur volgens het normale lesrooster. 

 

 Dierendag 

Op maandag 4 oktober is het dierendag. Leerlingen mogen op deze ochtend hun huisdier 

meenemen naar het schoolplein. Hier wordt een mooie foto gemaakt, waarvan later een 

fotocollage zal verschijnen op onze facebookpagina. Bij aanvang van de lessen, moeten 

ouders/verzorgers de huisdieren weer meenemen naar huis. 

Dag van de leerkracht 

Op dinsdag 5 oktober is het de dag van de leerkracht. Voel je vrij om de leerkrachten in 

het zonnetje te zetten! 

 

Kinderboekenweek 

Op dinsdag 5 oktober starten wij de Kinderboekenweek met het thema ‘Worden wat je 

wil’. In deze week wordt er in alle groepen gewerkt aan dit thema en vindt ook de 

voorleeswedstrijd plaats in groep 8. We sluiten de Kinderboekenweek op woensdag 13 

oktober af met de finale van het schoolvoorleeskampioenschap. De drie finalisten 

strijden om het schoolkampioenschap, terwijl andere leerlingen mogen luisteren.  
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Verjaardagen 

In oktober mogen we de onderstaande leerlingen feliciteren. 

Naam Groep Verjaardag 

Jelle 

Domien 

Yitske 

Justin V. 

Else 

Liam 

Annefleur 

Suze 

Brett 

Emma 

Liselot 

2 

3 

3 

7 

2 

5 

3 

5 

6 

8 

1 

  1 oktober 

  4 oktober 

  5 oktober 

  8 oktober 

10 oktober 

14 oktober 

15 oktober 

17 oktober 

17 oktober 

28 oktober 

29 oktober 

 

ANWB Streetwise (http://www.anwb.nl/streetwise) 

Op woensdag 6 oktober nemen wij weer deel aan ANWB Streetwise. 

Dit is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 

leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de 

school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen 

zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een 

fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen 

van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. 

Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig 

oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 

Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg 

van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel. 

Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en 

fietsbeheersing. De ANWB verzorgt de fietsen voor dit onderdeel. 

 

 

 

 

 

http://www.anwb.nl/streetwise


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info-avond en -middag groep 1 t/m 3 

We konden u de afgelopen tijd weinig op school ontvangen. Ook zijn er best veel nieuwe 

gezinnen in de onderbouw die de school en de leerkrachten nog maar weinig hebben 

gezien. Graag willen wij u daarom uitnodigen met uw kind om de klas te bekijken en de 

leerkrachten te ontmoeten. We nodigen u uit op maandag 11 oktober aanstaande. U 

bent welkom tussen 15.30 uur en 16.30 uur of tussen 17.30 uur en 18.30 uur. Uw kind 

gaat u rondleiden in de klas en wij als leerkrachten ontmoeten u daar graag. 

 

Rijksmuseum 

Op 15 oktober brengt groep 8 een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Verdere 

informatie ontvangen ouders en leerlingen via meester Fikkert. 

 

Herfstvakantie. 

De herfstvakantie is van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober.  

 

Luizencontrole 

Na de herfstvakantie zal de luizencontrole weer worden opgestart. Na elke vakantie zal 

er een controle plaatsvinden. Bij constatering van hoofdluis bij uw kind, wordt u 

persoonlijk ingelicht. Ook worden de overige ouders van betrokken groep op de hoogte 

gebracht, zonder daarbij namen te benoemen. Als u thuis hoofdluis constateert, geef dit 

dan door aan school. We hebben op school ook setjes met shampoo en kammen op 

voorraad. Deze kunt u tegen kostprijs kopen. 

 

NIO 

Op maandag 25 oktober wordt in groep 8 de Nederlandse Intelligentietest voor 

Onderwijsniveau (NIO) afgenomen. De uitkomsten van deze test spelen een belangrijke 

rol bij de verwijzing voor het voortgezet onderwijs. 

 

DOE-dag op het Noordik 

Op dinsdag 26 oktober gaat groep 8 naar het Noordik in Vroomshoop voor een DOE-dag. 

Op deze dag ervaren de leerlingen hoe het er aan toegaat op het voortgezet onderwijs en 

krijgen ze een goed beeld van deze school. Meer informatie over deze dag ontvangen 

leerlingen via meester Fikkert. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging (mail)adres en telefonie 

Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw (mail)adres- of telefoniegegevens, wilt u deze 

dan doorgeven aan de groepsleerkracht? Dan kunnen wij dit in onze administratie 

verwerken. 

 

Leerlingenraad 

Wij hebben inmiddels onze eerste bijeenkomst gehad en daar hebben wij een aantal 

onderwerpen besproken. Het eerste punt was het rooster voor de veldjes en dit is in 

overleg ook al uitgeprint en opgehangen. Daarnaast hebben we het over de inrichting van 

het plein en mogelijk dingen die we kunnen veranderen. Afgelopen dinsdag hebben we 

als leerlingenraad een rondleiding gegeven aan een aantal mensen van de gemeente. 

We gingen langs de meest gebruikte speelplekken in Sibculo en vertelden wat we ervan 

vonden. Vooral hebben we het gehad over verbeterpunten en we hopen dat de gemeente 

hier iets mee doet. 

Levelwerk 

Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het 

basisonderwijs. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het 

gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met 

zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is aansluiten bij 

de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-

emotionele en creatieve vaardigheden. Momenteel begeleidt juf Ribberink elke 

woensdagochtend leerlingen die deelnemen aan Levelwerk. Voor meer informatie kunt u 

bij haar of de groepsleerkrachten terecht. 

 

Dankdag 

Op woensdag 3 november is het Dankdag. We willen dit graag weer samen met ouders, 

grootouders en geïnteresseerden vieren in MFC De Horst. We bekijken in de komende 

periode wat de mogelijkheden zijn en hoe we het vorm willen geven. We houden u 

hierover op de hoogte. De dienst wordt geleid door kerkelijk medewerker dhr. Schothans 

en begint om 11:00 uur. Na de dienst mogen leerlingen rechtstreeks vanaf de Horst 

zelfstandig of met hun ouders naar huis. Daarnaast vindt op deze ochtend ook het 

Nationaal Schoolontbijt plaats. Hierover informeren wij u in de nieuwsbrief van november. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanjertraining in groep 2 

 

   
Stevig staan als een tijger en proberen om niet te lachen om andere kinderen. Best lastig.  
 

De kinderen hebben kennis gemaakt met Max. Max ontdekt een dorpje achter een struik. 

In dit dorpje wonen apen, konijnen, vogels en tijgers. De dieren uit het verhaal hebben 

allemaal een eigen kleur pet. Meestal zit er onder de pet een Kanjerpet, dan gaat het 

goed. 

Soms gaat het echter mis, dan is de Kanjerpet weg. De petten geven zo aan welk gedrag 

de dieren vertonen. Als er onder hun kleur pet een Kanjerpet zit, dan is dat te 

herkennen aan een witte klep die eronder uitsteekt. We zien dan kwaliteiten. Zo 

hebben de apen een rode pet. Deze pet is de pet van humor en de blijmoedigheid. 

Heel vaak is dat leuk maar soms wordt het ook vervelend. Bijvoorbeeld als er teveel 

gelachen wordt. De Kanjerpet is dan niet meer te zien. Het is dan eigenlijk helemaal niet 

grappig meer. De kinderen maken kennis met deze apen die te grappig willen zijn en 

daarom gaan uitlachen en meelopen.  

De konijnen hebben een gele pet op. Dit is de pet van vriendelijkheid, luisteren en 

gevoelig zijn. Mooie kwaliteiten, dus de Kanjerpet steekt er onder uit. Zonder 

Kanjerpet lopen de konijnen het risico iets te gevoelig en bang te gedragen Ze 

durven dan niet meer te zeggen dat ze het niet leuk vinden en kruipen daarom liever 

in hun huisje weg.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vogels dragen een zwarte pet. Dit is de pet van veel durven en 

plannetjes bedenken. Ook dit is een positieve pet met veel 

kwaliteiten. Maar als de Kanjerpet wegvalt bestaat het risico van teveel 

aanwezig zijn. De vogels met alleen de zwarte pet, zonder 

Kanjergedrag willen daarom de baas spelen en iedereen moet naar 

hen luisteren.  

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 

doet soms vrolijk en blij, zoals de rode pet. Je gedraagt je regelmatig vriendelijk, je 

durft dingen te doen en je kunt een ander goed helpen. Als het vertrouwen aanwezig 

is (de Kanjerpet) kunnen alle verschillen prima naast elkaar bestaan. Zonder 

vertrouwen bestaat het risico dat je doorschiet in je kwaliteit. Als ergens ‘te’ voor staat is 

het meestal niet prettig. De petten worden dan getekend zonder Kanjerpet eronder. 

De Kanjer is zichzelf. We noemen dat de witte Kanjerpet. Soms is de Kanjerpet even weg 

dan:  

 

Doet bozig en bazig op een 

vervelende manier.  

 

Doet op een vervelende manier 

grappig en lacht uit.  

 

Doet te bang en zielig.  

 

 

 

 

 


