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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Lezen
Gesprekken november
Schermtijd
Ingekomen berichten:
Vanuit het CJG (o.a. Kinderen
helpen omgaan met een scheiding)
2 november
Voor wie steek jij vandaag een kaarsje aan?
Een mooie oude traditie vanuit de katholieke
traditie is op 2 november de doden te gedenken.
Inmiddels is deze traditie op veel plaatsen door
vele anderen overgenomen.
Op de kerkhoven is het een drukte van belang:
graven worden schoongemaakt, bloemen en
plantjes erbij gezet en er wordt licht aangestoken.
De doden zetten we vandaag in het licht, want dat
overwint het donker. Het is een mooi en stil
moment als de vraag klinkt:
“Voor wie steek jij een kaarsje aan?”

LEZEN

Lezen is één van onze speerpunten dit
schooljaar. Ook in de om-de-weekbrief krijgt
het daarom aandacht.
Dit keer een bericht over wij op school lezen
zoal promoten.
Lezen wordt ook leuk als je het telkens een
beetje anders vormgeeft. De kinderen van
groep 4b en 8a deden aan toneellezen.
Kinderen zaten in een tweetal bij elkaar, een
ouder kind en een jonger kind. Telkens
gooiden ze de dobbelsteen. Het aantal ogen
gaf aan of ze de tekst met een saaie, harde,
zachte, boze, blije of verdrietige stem lazen.
Als je die ochtend door de gangen liep kon je
schrikken, omdat je iemand ineens hoorde
schreeuwen…!

In groep 3 hebben de kinderen ook een
speciale leesactiviteit gedaan. De kinderen
kregen voor in de herfstvakantie het
herfstvakantie-lees-pad mee. Iedere keer als
ze 5 minuten hadden gelezen, mochten ze
een blaadje kleuren. Alle kinderen hebben
hun leespad weer ingeleverd en kregen een
aardigheidje. Wat kan lezen toch leuk zijn!
GODSDIENSTLESSEN NOVEMBER
Dit project loopt vanaf de herfstvakantie tot
eind november (5 weken). Het project gaat
over beelden: een beeld zegt vaak meer dan
woorden. Logo’s en merken geven sneller dan
woorden aan wat wordt bedoeld. En ieder
heeft zijn eigen interpretatie van een beeld,

Zie jij wat ik zie?

ieder vanuit zijn eigen verbeelding. Dat maakt
kunst kijken zo boeiend. Verbeelding en
geloven staan dicht bij elkaar. Hindoes
vereren godenbeelden, terwijl dit omstreden is
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in het Jodendom en Christendom. In de
bovenbouw wordt ook de visie vanuit de Islam
besproken. Beelden in een Katholieke Kerk
komen in alle bouwen aan bod. Jezus sprak in
beeldtaal om zijn boodschap duidelijker te
maken. Deze verhalen heten gelijkenissen.
We gaan praten over en werken met kunst,
(ver)beelden en interpreteren.
GESPREKKENRONDE NOVEMBER
Inmiddels hebben veel ouders zich
aangemeld voor de eerste gespreksronde. We
herinneren u eraan dat deze ronde niet
vrijblijvend is, maar dat we alle
ouder(s)/verzorger(s) willen spreken. Mocht u
zich niet hebben aangemeld, dan deelt de
leraar van uw kind u in.
Wat mag u verwachten van het gesprek?
-In groep 1 en 2 plannen we
oudergesprekken. Deze duren 10 minuten. In
deze gesprekken informeert de leraar u op
hoofdlijnen over de ontwikkeling van uw kind.
Uiteraard kunt u ook onderwerpen aandragen
waar u meer over wilt weten/vertellen. Mocht u
of de leraar meer tijd nodig hebben, dan wordt
in individuele situaties soms een
vervolgafspraak gemaakt.
-Vanaf groep 3 nemen kinderen deel aan het
gesprek. Zij worden dan ook betrokken bij het
gesprek. Het ene kind praat gemakkelijker dan
het andere. De gesprekken verlopen dus niet
identiek. Het is een misverstand om te denken
dat u bij een ouder- en kindgesprek niet mee
mag praten! We vragen alleen van u dat u
zich wat terughoudender opstelt dan bij een
oudergesprek, zodat ook uw kind aan bod
komt;
-Ook al ervaart u dat uw kind nog weinig
deelneemt aan dit gesprek of u denkt dat uw
kind er nog niet veel aan heeft, zijn wij van
mening dat we kinderen gewend kunnen laten
raken aan het praten over jouw eigen
ontwikkeling. En alle begin is moeilijk.
-De ouder- en kindergesprekken duren 15
minuten;

-Er worden zowel ’s middags als in de vroege
avond intekenmogelijkheden aangeboden;
-De gesprekken plannen we vanaf groep 3
niet laat in de avond (dit i.v.m. de bedtijd van
de kinderen);
-Heeft uw kind 2 leraren, dan zal in veel
gevallen één leraar aan het gesprek
deelnemen;
-Heeft uw kind 2 leraren en heeft u een
specifieke vraag over een bepaald vakgebied,
noteert u dat dan in het invulveld. Mocht de
leraar die het gesprek voert niet lesgeven in
dat vak, dan kan hij/zij vooraf overleg voeren
met de andere leraar;
-Van ieder gesprek wordt een verslag
gemaakt dat opgeslagen wordt in het
leerlingendossier. Zo kunnen we gemaakte
afspraken altijd terugvinden.
AANMELDING NIEUWE
LEERLINGEN
We willen als school graag duidelijkheid
hebben over het aantal kinderen dat komend
schooljaar (en eventueel dit schooljaar) start
op onze school. Heeft u een kind thuis dat u
wilt aanmelden voor onze school en wordt
hij/zij 4 jaar in 2019-2020 (of nog in 20182019), laat het ons dan graag weten.
SCHERMTIJD
We krijgen geregeld vragen van ouders over
de hoeveelheid tijd dat kinderen ‘achter een
scherm leren’. Ook in de vergadering van de
medezeggenschapsraad van afgelopen
dinsdag 30 oktober kwam dit thema aan de
orde. Vaak zijn het vragen van ouders van
groep 4. Vanaf deze groep maken kinderen
namelijk dagelijks gebruik van een tablet.
Sommige ouders maken zich zorgen over de
hoeveelheid tijd die kinderen van
tegenwoordig achter schermen doorbrengen.
Ook zijn er zorgen over eventueel te
ontwikkelen bijziendheid van de kinderen.
Onze school heeft begrip voor deze zorgen.
Onderzoek van hoogleraren wees eerder uit
dat met name het lang achter elkaar kijken
naar voorwerpen dichtbij bijziendheid in de
hand werkt. De ooglens moet zich dan
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inspannen om het licht scherp op het netvlies
te krijgen. Staar je in de verte, de horizon in,
dan kan de ooglens zich weer ontspannen.
Onze leraren hebben oog voor risico’s van te
lang naar een scherm turen. In de
verschillende groepen wisselen de leraren
leeractiviteiten op de tablet dan ook af met
ontspannende activiteiten, de zogenaamde
energizers, waarbij de kinderen even kunnen
ontspannen. Daarnaast hebben de leraren
afgesproken dat zij tijdens de activiteiten met
de tablet kinderen ook tussendoor laten
schrijven in schriften. Bijvoorbeeld een
berekening van een som, of een dictee bij
spelling. Want aandacht voor het handschrift
van leerlingen en het hanteren van een juiste
pengreep blijven we belangrijk vinden.
In de medezeggenschapsraad is afgesproken
dat de werkgroep Snappet, de werkgroep
bestaande uit leraren die het beleid van het
onderwijs met tablets monitort en vormgeeft,
wordt benaderd over de zorgen van enkele
ouders. De werkgroep wordt o.a. gevraagd te
inventariseren hoeveel tijd kinderen
doorbrengen achter een scherm.
Het volgende is wellicht ook relevant te
vermelden: ons team heeft binnenkort een
teamvergadering waarin we geadviseerd
worden door een fysiotherapeut.
Onderwerpen die dan zoal aan bod komen
zijn de schrijfontwikkeling, pengreep en een
juiste lichaamshouding bij het leren met
tablets. We komen hier later in een om-deweekbrief op terug.
BERICHT SCHOOLFOTOGRAAF
We verwachten komende week de inlogcodes
uit te delen aan alle kinderen, waarmee u
thuis kunt inloggen om de gemaakte foto’s te
bekijken.
NIEUWS VANUIT DE MR
In de vorige om-de-weekbrief gaven we aan
dat de zittingstermijn van de voorzitter van de
MR, Niels Verwers, bijna afloopt. Niels wil zijn

inzet voor de MR graag voortzetten. Volgens
het MR-reglement mogen andere ouders zich
echter ook verkiesbaar stellen. Ouders
konden tot 30 oktober reageren als zij
interesse hadden. Er zijn geen reacties binnen
gekomen. Dit houdt in dat Niels Verwers ook
de komende 3 jaar MR-voorzitter blijft.
BELANGRIJKE DATA
Zaterdag 8 december wordt het jaarlijkse
schoolzwemtoernooi georganiseerd in
zwembad De Does. Het toernooi duurt van
12.00u tot 15.00u. Alle kinderen vanaf groep 5
met een diploma A en B op zak kunnen zich
opgeven. Binnenkort is dat mogelijk via
Schoudercom.
BELANGRIJKE DATA
-woensdag 7 november: bezoek groep 8a en
groep 8b aan Visser ’t Hooft Lyceum
Leiderdorp;
-donderdag 8 november: vergadering
ouderraad;
-vrijdag 9 november: weeksluiting groep 7;
-donderdag 15 en dinsdag 20 november
spreekuur leraren;
-maandag 19 en dinsdag 20 november: oud
papier container bij school;
-vrijdag 23 november: weeksluiting groep 4b;
-vrijdag 7 december: weeksluiting groep 3b;
-zaterdag 8 december: zwemtoernooi
Leiderdorpse scholen;
-dinsdag 11 december: MR-vergadering;
-vrijdag 14 december: weeksluiting groep 5;
-donderdag 20 december: kinderen hebben
continurooster en zijn vrij om 13.30u. ’s
Avonds is de kerstviering in de
Scheppingskerk vanaf 17.00u;
-vrijdag 21 december: kinderen zijn vrij om
12.00u;
-dinsdag 8 en woensdag 9 januari:
adviesgesprekken groep 8

Ingezonden berichten:
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KINDEREN HELPEN OMGAAN MET EEN
SCHEIDING
Op maandag 29 oktober 2018 start de KIEStraining in Leiderdorp. Deze spel- en
praatgroep helpt kinderen om te gaan met de
scheiding van hun ouders en is bedoeld voor
kinderen van groep 5 tot en met 8.
Als ouders gaan scheiden is dat ingrijpend
voor kinderen. Hoe kinderen omgaan met de
nieuwe situatie kan heel verschillend zijn. De
speel- en praatgroep KIES (Kinderen in
EchtscheidingsSituatie) helpt jouw kind en jou
als ouder in deze moeilijke tijd!
Bij de KIES
training wordt
met diverse
werkvormen
gewerkt zoals
tekenen, spel,
muziek,
toneel,
schrijven en
praten. Er
wordt ruimte
gemaakt om te vertellen wat er in het hart en
hoofd van het kind omgaat. Binnen de groep
vinden kinderen herkenning en kunnen zij veel
voor elkaar betekenen. Je kind leert hier beter
begrijpen wat het meemaakt en vindt
manieren om te kunnen omgaan met wat voor
hem of haar moeilijk is.
Tijdens de spel- en praatgroep KIES leren de
kinderen de scheiding van hun ouders beter te
begrijpen en leren omgaan met wat voor hen
moeilijk is. Ze krijgen een positiever zelfbeeld
en meer zelfvertrouwen.
De ervaring leert dat kinderen met veel plezier
deelnemen. Maak dus gebruik van deze
mogelijkheid voor je kind(eren)! KIES wordt
gegeven en begeleid door een speciaal
getrainde KIES-coach.

De KIES training is een groepstraining van 8
bijeenkomsten voor kinderen van groep 5 tot
en met 8, en er bevat één ouderbijeenkomst.
Data en locaties
Startdatum: Maandag 29 oktober 2018
Tijd:
15.30 – 16.30 uur
Locatie:
CJG Leiderdorp,
Karolusgulden
Kosten:
GEEN
Ga voor aanmelden of meer informatie naar
www.cjgcursus.nl of deze link
Meer informatie en aanmelding CJG
cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84
@ cjgcursus

HELP, EEN PUBER THUIS!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
organiseert in Leiden de cursus Help, een
puber thuis! voor ouders van kinderen van
11-17 jaar.

Wat verandert er allemaal in de puberteit?
‘Mijn puber wordt steeds brutaler en lijkt niet
meer te luisteren naar wat ik zeg…Wat kan ik
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doen?? ‘Hoe blijf ik in contact met mijn puber
en hoe voorkom ik ruzies?
In de cursus ‘Help, een puber thuis!’ wordt
ingegaan op de prettige, maar ook de lastige
kanten van het omgaan met pubers. Je krijgt
alles te weten over het puberbrein en over de
veranderingen van kinderen in de puberteit.
Hoe je om kan gaan met vervelend gedrag
van pubers, hoe je het contact met je puber
kunt verbeteren en hoe je ruzie kunt
voorkomen.
Is jouw kind een (beginnende) puber, dan is
deze cursus iets voor jou!
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten
van twee uur en start op dinsdag 13
november 2017 (19.30 - 21.30 uur) in het
CJG Leiden Noord, Arubapad 2, 2315 VA,
Leiden.
De cursuskost € 20,- per persoon.
(Ouder)paren krijgen 10% korting. Aanmelden
via www.cjgcursus.nl.
Meer informatie en aanmelding CJG
cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84
@ cjgcursus

