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Dag van de pedagogisch medewerker 
De juffen van de peuterspeelzaal hebben 
gisteren op de dag van de pedagogisch 
medewerker een studiedag gehad, 
georganiseerd door de RVKO. 
In de ochtend hebben zij zich verdiept in 
ouderbetrokkenheid. De juffen zijn met 
elkaar gaan kijken naar welke activiteiten 
op dit gebied belangrijk zijn en hoe zij 
deze kunnen gaan vormgeven. Vervolgens 
hebben de juffen een  interactieve 
activiteit gedaan, om zo de kwaliteit van 
onze peuterspeelzaal optimaal te houden.  

Na de lunch 
kregen de 
peuterjuffen 
een online 
lezing van 
Derek Otte. 
Hij vertelde 

het wonderlijke verhaal hoe hij van 
stotteraar stadsdichter van Rotterdam is 
geworden. De juffen hebben deze dag als 
zeer inspirerend ervaren. 
 
Rots & Water 
Vorige week maandag zijn de kinderen uit 
de groepen 5 met de training Rots & 
Water van start gegaan. Deze wordt 
gegeven door juf Dewhi in de speelzaal op 
de Hoensbroeksingel. 
Rots & Water is een 
fysieke 
weerbaarheidstraining. 
Door spel en 
oefeningen worden 
kinderen zich bewust 
van hun eigen gedrag. 
Ze leren in welke 
situaties ze zich beter 
kunnen opstellen als rots of juist als water.  

Er wordt geoefend met samenwerken, 
spelen, concentreren, het aangeven van 
de eigen grenzen en het respecteren van 
de grenzen van anderen. 
 
Thema Kleurenmonsters 
Bij de peuters en de groepen 1-2 wordt er 
gewerkt rondom het thema 
Kleurenmonsters. De kinderen leren hier 
niet alleen de kleuren mee, maar ook 
leren zij hun gevoelens en 
emoties herkennen en 
benoemen. Ieder monster 
heeft zijn eigen kleur en 
de daarbij behorende 
emotie. Zo is het gele 
kleurenmonster blij, dus 
wanneer de kinderen 
zeggen ‘ik ben geel’ 
bedoelen zij dat ze blij 
zijn. 
 
Gastles groep 8 
Afgelopen woensdag hebben de groepen 
8 een gastles 
gehad van de 
politie en 
jongerenwerkers 
uit Beverwaard. De 
les ging onder 
meer over de 
invloed van sociale 
media, 
groepsdruk, en messenproblematiek. Er 
waren acteurs bij die een scène 
uitspeelden, waarna er met de kinderen 
gesproken is over het maken van keuzes. 
In de klassen is er verder over deze 
onderwerpen gepraat. Het was een 
nuttige les over onderwerpen die de 
kinderen ook merkbaar bezig houden.  
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Brede School activiteiten 
De eerste ronde Brede School activiteiten 
is deze week begonnen. Tot aan de 
herfstvakantie zijn er verschillende 
activiteiten waar de kinderen die zich 
hebben opgegeven en zijn ingeloot, aan 
mee kunnen doen. Hieronder ziet u welke 
activiteiten dit zijn.  

Na de herfstvakantie is er een nieuwe 
ronde met andere activiteiten, waarvoor 
de kinderen zich van te voren kunnen 
opgeven.  
 
Kinderboerderij 
De afgelopen weken zijn de groepen 7 
naar kinderboerderij de Kooi geweest voor 
de les Leven van de 
natuur. In deze les 
leerden de kinderen 
wat er nodig is om te 
overleven in de 
natuur. Vervolgens 
kregen de kinderen de opdracht om een 
hut te bouwen, een kruidendrank te 
maken en voedsel te verzamelen en te 
bereiden. Bij dit alles moest er goed 
samengewerkt worden. Op de foto’s kunt 
u zien hoe goed dit gelukt is.  

Verkeer rondom de gebouwen 
Nu de scholen weer open zijn, neemt ook 
de verkeersdrukte rondom de gebouwen 
toe. Om te voorkomen dat dit tot 
gevaarlijke situaties voor de kinderen 
leidt, willen wij een dringend beroep doen 
aan onze ouders om zo veel mogelijk met 
de fiets of lopend naar school te komen. 
Wanneer u uw kind met de auto naar 
school brengt, vragen wij u om uw auto te 
parkeren in een parkeervak, alvorens uw 
kind uit te laten stappen. Deze oproep 
wordt ook gedaan door onze buren van de 
Parel. Op deze manier zorgen we er 
gezamenlijk voor dat onveilige situaties en 
verkeersopstoppingen voorkomen 
worden. 
 
 
 
Belangrijke data 
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Dag Activiteit Groep 

Maandag Voorlezen met spel 3 en 4 

Maandag  Archeologie 5 en 6 

Dinsdag  Voorlezen met spel 1 en 2 

Dinsdag  EHBO 7 en 8 

Donderdag Warm koken 7 en 8 

Donderdag Huiswerkbegeleiding 7 en 8 


