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Voorleesontbijt
Aanstaande woensdag 24-1 is het Voorleesontbijt. Als het goed is hebben alle kinderen al
een lootje mee naar huis gekregen waarop staat voor wie zij die ochtend een ontbijtje
gaan verzorgen.
We beginnen de ochtend eerst gezamenlijk in de hal, waarbij ouders natuurlijk ook van
harte welkom zijn. Daarna gaan de kinderen in de klas ontbijten. Zij mogen verkleed in
slaapkleding naar school komen.
Kunstproject
In januari werken alle klassen tijdens de lessen tekenen en handvaardigheid over een
eigen kunstenaar of kunststroming. De kinderen komen hier meer over te weten, maar
gaan zelf ook aan de slag als ware kunstenaars. Het werk dat gemaakt wordt komt te
hangen in het bovenbouwlokaal dat als expositieruimte zal worden gebruikt. De
kunstwerken zijn te bezichtigen van 25 t/m 30 januari (dus ook nog tijdens de
inloopavond). Wees welkom!
Inloopavond
Op dinsdag 30 januari houden wij onze jaarlijkse inloopavond. Het is de bedoeling dat uw
kind zijn/haar werk(jes) zelf aan u laat zien. Ook ligt er allerlei materiaal klaar om door u
bekeken te kunnen worden. De school is open van 18.30 tot 19.30 uur.
Ook kunnen de kinderen dan mee kijken naar werk van evt. broers en zussen, zodat ze bij
u blijven en niet alleen door de school gaan lopen.
Open Podium
In februari staat er weer een Open Podium gepland, waarbij niet alleen de leerlingen het
publiek vormen maar natuurlijk ook ouders! De datum is echter veranderd naar dinsdag
13-2 08.30, dit omdat de muziekdocente dan ook aanwezig kan zijn. Alle klassen zullen
namelijk laten zien en horen wat ze al geleerd hebben tijdens haar lessen.
Cito toetsen: de voorbereiding hierop.
Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 7 maken vooraf aan de Citotoetsen een
kennismakingsboekje van Cito. Van alle Cito onderdelen gaan alle kinderen samen met de
leerkracht enkele voorbeeldopgaven maken om kennis te maken met de vraagstelling en

de opmaak van de Citotoetsen. Dit helpt kinderen heel goed om met veel zelfvertrouwen
straks zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met de Citotoetsen.
Groep 8 gaat op een later tijdstip oefenboekjes maken als voorbereiding op de Eind
Citotoets groep 8 in april 2018.
Onze IB-er, juf Annette, is inmiddels gestart met het afnemen van de leestoetsen bij alle
kinderen vanaf groep 3.
De Citotoetsen worden in de groepen 3 t/m 7 afgenomen vanaf maandag 22 januari tot 2
februari. We nemen de toetsen af op de meest gunstige tijden in de ochtend en we
hebben er alle vertrouwen in!
Centrum voor Jeugd en Gezin
In de bijlage de nieuwe ‘Vraag van de maand’.

Maandkalender
week 04

Citotoetsen groep 1 t/m 7
24-01: voorleesontbijt
25-01: start tentoonstelling kunstproject

week 05

Citotoetsen groep 1 t/m 7
30-01: inloopavond 18.30-19.30
30-01: laatste dag tentoonstelling kunstproject

week 06
week 07

13-02: Open Podium 8.30
16-02: Rapport mee

week 08

20-02: Spreekavond
21-02: Spreekavond
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‘Wat vindt mijn kind eigenlijk van mijn smartphone gebruik?’

Aandachtstrekkers
Het is veel in het nieuws: schermen en social media zijn voor kinderen enorme aandachtstrekkers en
voor ouders vaak een bron van ergernis. Afgelopen zomer bleek uit onderzoek van de Nationale
Academie voor Media en Maatschappij dat kinderen zich óók ergeren aan het mobiele telefoongebruik
van hun ouders!
Het blijkt dat kinderen zich onbelangrijk voelen wanneer ouders tijdens een gezamenlijke activiteit veel
en vaak op hun smartphone bezig zijn. Kinderen hebben het gevoel dat ouders geen aandacht aan het
kind geven omdat ze steeds op hun telefoon kijken.
Strijd om aandacht
Even kijken op Facebook, even whatsappen met een vriend(in), even de mail bekijken……..het zijn
leuke afwisselingen wanneer je bijvoorbeeld een groot deel van je tijd met jonge kinderen thuis bent.
Het kan heel leuk en ontspannend zijn om eventjes te ontsnappen aan de taken van alledag, daar is
niets mis mee. Maar het kan ook verslavend werken en zo kan je ongemerkt lang of vaak op schermen
zitten en je kinderen onbedoeld de boodschap geven dat je telefoon interessanter is dan zij.
Liefde is aandacht en aandacht is liefde
Voor kinderen van alle leeftijden geldt dat ze groeien van aandacht. Kinderen genieten en groeien van
non verbale communicatie, van oogcontact en de gezichtsuitdrukking van hun ouders. Dit is op jonge
leeftijd zelfs heel erg belangrijk voor hechting. Bijvoorbeeld oogcontact en volledige aandacht geven
aan je baby tijdens de borstvoeding of flesje. Voor oudere kinderen zijn momenten waarin ze de volle
aandacht van hun ouders hebben ook belangrijk voor hun zelfbeeld. Zij voelen zich dan letterlijk
gezien. Als ouder is het ook heel leuk om met je volle aandacht te observeren hoe je kind in een
speeltuin rond rent of met andere kinderen samen speelt. Zo leer je je kind op een andere manier
kennen.
Nieuwe gewoonten
Het nieuwe jaar is een mooie gelegenheid om nieuwe gewoonten aan te leren. Waarom niet een goed
voornemen wat betreft jouw telefoon of tablet gebruik?
Spreek bijvoorbeeld met jezelf (en eventueel met je partner) af om je telefoon / tablet aan de kant
leggen tijdens vaste momenten. Bijvoorbeeld tijdens een activiteit met de kinderen of tijdens het eten.
Ook tijdens de ochtend- en avondspits is het handig om je volledige aandacht op het gezin te richten.
Geluid uitzetten helpt om niet steeds afgeleid te worden door alle meldingen.
Probeer eens ‘schermloze uitjes’ in te plannen. Naar het bos of naar de speeltuin zonder de afleiding
van je telefoon. Heerlijk alle aandacht voor elkaar en voor het hier en nu.
Ga het gesprek aan
Wat is de mening van jouw kind over jouw mediagebruik? En wat vindt jouw kind over zijn eigen
gebruik van YouTube en social media? Deze ouder en kind quiz is een leuke manier om het samen
over deze onderwerpen te hebben en nieuwe afspraken te maken.

