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AGENDA
1 november
2 november
10 november
15 november
16 november

’s Middags juf de Bruijn afwezig i.v.m. studie. Meester Lassche staat
dan voor de groep
Dankdag
Tussenrapport
’s Middags juf de Bruijn afwezig i.v.m. studie. Meester Lassche staat
dan voor de groep.
vrij/ studiedag

HUISWERK
Groep 5
3 november

Toets geschiedenis thema 1

4 november

Overhoring levend water H9

8 november

Overhoring tafel van 8

11 november

Overhoring levend water H10

Groep 6
3 november

Topotoets thema 1 (water): alleen de provincies en plaatsen (plaatsen
met een plus hoeven niet, het mag wel).

4 november

Overhoring levend water H9
Boekbespreking door Tim-Toby

8 november

Overhoring tafels van 6-10

10 november

Topotoets thema 1 (water): gebieden en wateren
(incl|Noordoostpolder)

11 november

Overhoring levend water H10

17 november

thematoets thema 1 inclusief topo.
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DE KANJERTRAINING:
Iedere week krijgen de kinderen les vanuit de kanjertraining. Vaak lezen we een verhaal en
hebben hier vervolgens een gesprek over. De petten komen ook steeds weer naar voren. De
kinderen weten precies te vertellen wat de petten betekenen. Het was voor de kinderen
nieuw, dat je ook een combinatie van petten kunt hebben. Hieronder leest u een stukje
theorie waarin dit heel mooi wordt beschreven.
De Kanjerpetten
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van
petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie
voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt
dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect
zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we
dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je
bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.
Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de
zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je
grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de
zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich
op een hele positieve en krachtige wijze gedragen.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt
een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het
relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is,
zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk,
bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen
aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.
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DE TAFELS
Zowel in groep 5 als groep 6 zijn we druk bezig met het leren van de tafels. Groep 5 leert de tafels
één voor één. Groep 6 is volop aan het herhalen. Ik blijf de tafels steeds opgeven en overhoren.
Deze herhaling blijft erg belangrijk. Op een gegeven moment weet uw kind zelf wanneer hij of zij ze
echt in het hoofd heeft zitten.
In groep 5 zeggen de kinderen de tafels individueel bij mij op . Groep 6 neem ik klassikaal af.
Mocht uw kind de tafels sneller willen leren dan is dat geen probleem. Op de maandag of dinsdag
mogen ze de tafel die ze kennen bij mij opzeggen. Wanneer de tafels 1-10 allemaal zijn opgezegd dan
mogen die kinderen meedoen met de herhaling/ overhoringen van groep 6.

KLOKKIJKEN
Misschien heeft uw kind het thuis wel genoemd, het klokkijken. Veel kinderen vonden dit nog erg
lastig, maar wat hebben we hard gewerkt en wat gaat het nu goed. Bijna iedereen kan nu klokkijken.
Wilt u thuis dit blijven oefenen/ herhalen? U w kind kan u precies de stappen vertellen die wij
nemen om uit te zoeken hoe laat het is.
Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag.
Met vriendelijke groeten,
Gerda en Doreen
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