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Kliederlab 
Als cadeautje van juf Kamuran voor haar 
25-jarig onderwijsjubileum hebben de 
peuters en de groepen 1-2 gisteren 
bezoek gehad van het Kliederlab. Tijdens 
het Kliederlab stonden er kliedertafels op 
het peuterpleinen waren er activiteiten 
waar kinderen allerlei ontdekkingen mee 
hebben gedaan. Op de foto’s is te zien dat 
de kinderen op een speelse manier veel 
hebben ontdekt en geleerd.  
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Lessen beeldende vorming 
De groepen 3 tot en met 8 hebben vanaf 
de start van het schooljaar tot aan de 
herfstvakantie technieklessen van 
vakleerkracht juf Erna gekregen. Vanaf 
deze week geeft juf Erna lessen in 
beeldende vorming en handvaardigheid. 
Tot aan de kerstvakantie worden deze 
lessen gegeven. We zijn erg benieuwd 
naar de creaties van de kinderen.  
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Leer- en Veerkracht 
Sinds afgelopen schooljaar werken wij aan 
het vergroten van de leer- en veerkracht 
van leerkrachten, leerlingen en ouders. 
Het doel is om leerkrachten en leerlingen 
bewust te maken van emoties, 
welbevinden, groepsdynamiek en de 
waarde van positieve gedachten. Vorig 
schooljaar hebben de leerkrachten kennis 
gemaakt met verschillende manieren om 
de leer- en veerkracht te vergroten. Dit 
schooljaar verdiepen de leerkrachten zich 
in één van deze thema’s en gaan hier ook 
in de klas mee aan de slag. De volgende 
thema’s zullen dit jaar in de klas aan bod 
komen: 
• Kwaliteiten en complimenten 
• Dankbaarheid en geluk 
• Optimisme en groeimindset 
• Communicatie en emoties 
• Aandacht, rust en ruimte 
De leerkrachten zetten zich gedurende de 
gehele basisschoolperiode in om de 
kinderen te laten opgroeien tot krachtige, 
fijne en sociale mensen. Door 
verschillende werkvormen in de klas in te 
zetten worden deze vaardigheden 
vergroot. 
 

 
 
Belangrijke data 
04.11: Bezoek Farelcollege gr. 8 
04.11: Informatieavond VO gr. 8 
09.11: Informatiemiddag VO gr. 8 
12.11: Rapporten groep 8 mee 
 
 

Halloween in Beverwaard 
Komend weekend zijn er weer allerlei 
leuke activiteiten in het winkelcentrum 
Beverwaard rondom Halloween. 
 

 
 

 
 
 

 


