Nieuwsbrief 7 juni 2019
Agenda
10 juni
12 juni
14 juni
14 juni
16 juni
17 juni
17 juni
18 juni
21 juni
28 juni

Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij
Landelijke buitenspeeldag
Sportdag groep 3 t/m 8 (zie bijgaande brief)
Schoolreisje groep 1 en 2
Vaderdag
Opvoedspreekuur na de ouderkamer om 08.45 uur
Vergadering Oudervereniging
4 tegen 4 wijkvoetbaltournooitje (zie flyer)
Schoolreisje groep 6 en 7
Schoolreisje groep 3, 4 en 5

Schoolreisjes
Schoolreisje groep 1 en 2
Vrijdag 14 juni gaan de groepen 1 en 2 naar Dierenpark
Hoenderdaell in Anna Paulowna. Informatie over deze dag
is al verstuurd via Social Schools.
Schoolreisje groep 6 en 7
Vrijdag 21 juni gaan de groepen 6 en 7 naar pretpark
Drievliet. Informatie over deze dag volgt via Social Schools.
Schoolreisje groep 3, 4 en 5
Vrijdag 28 juni gaan de groepen 3, 4 en 5 naar het speelpark Oud Valkeveen. Informatie over
deze dag volgt via Social Schools.

Gezonde school
Sportdag 14 juni
Volgende week vrijdag gaan we lekker sporten met zijn allen! Onderaan deze nieuwsbrief en
als aparte bijlage vindt u een brief met alle informatie hierover. We gaan er een gezellige
dag van maken!
Personeel
Afscheid nemen
Op donderdag 27 juni kunt u afscheid nemen van meester Michael in onze aula.
Tussen 13.45 en 14.15 uur bent u van harte welkom!

Afscheid juf Ingrid Elsendoorn
Beste ouders van de Kardinaal de Jongschool,
Zoals jullie misschien hebben gelezen in de nieuwsbrief, ga ik volgend schooljaar in de
invalpoule. Als leerkrachten ziek zijn, ga ik voor ze werken, zodat hun groep gewoon door
kan leren. Dat betekent dat ik vanaf volgend jaar op alle scholen van de SaKS kan werken en
niet meer alleen de juf zal zijn voor de groep 1/2A. Op dit moment zijn we op zoek naar een
nieuwe leerkracht.
Voor mij persoonlijk was het een lastige beslissing, ik heb naast het werken in de klas ook
voor de school taken. Zo regel ik de activiteiten van de Brede School en zit ik in meerdere
werkgroepen. Ik vond het moeilijk om deze activiteiten allemaal los te laten!
Dit jaar heb ik acht jaar achter elkaar groep 1/2 gedraaid. Dit maakt dat ik de kinderen en
veel ouders tot en met groep 8 goed ken. Graag kom ik iedereen nog heel vaak tegen, in de
wijk, op school, in de AH, bij een voorstelling van mijn theatergroep, maakt niet uit. In ieder
geval hoop ik iedereen te blijven zien bij eindmusical, zodat ik kan horen hoe goed het met
jullie en jullie kinderen is gegaan.
Sinds vorig jaar ben ik schoolcoach en kan ik nieuwe leerkrachten en werkende leerkrachten
met vragen gaan helpen. Ik zou dit graag als nieuwe baan gaan doen en ik merk dat dit niet
goed te combineren valt met het draaien van een groep. Als invaller (en een woensdag vrij)
denk ik dat ik deze baan kan vinden. Groetjes van juf Ingrid Elsendoorn

Kwinkles 18: Positief communiceren
Jonge kinderen in de onderbouw reageren impulsief; ze zeggen vaak
direct wat in ze opkomt. Ze zeggen bijvoorbeeld ‘Bah, wat vies!’ of
‘Wat stom!’ als iemand roze koeken trakteert. Dat is passend bij hun
leeftijd en ontwikkelingsfase. Kinderen die nadenken voordat ze wat
zeggen, zullen onaardige opmerkingen voor zich houden. Dat draagt
bij aan een prettige sfeer in de groep.
In de middenbouw maken we de kinderen bewust van 2 verschillende
communicatiestijlen: de Condor of de Koen-stijl. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van de
stijl waarop ze communiceren. Wel krijgen ze daar (onbewust) van anderen een reactie op.
We laten de kinderen ervaren wat een communicatiestijl met de ander doet. Kinderen die
kunnen communiceren op een rustige, vriendelijke en doordachte manier ervaren vaak
minder omgangsproblemen en dragen bij aan een veilige groep. Ook in de bovenbouw zijn
we de komende 2 weken bezig een goede manier van communiceren te herkennen en in te
oefenen: welke woordkeuze, welke toon en welke lichaamshouding hoort daarbij? Een
fragment uit The Voice of Holland is hierbij leidraad.

Team Kardinaal de Jong

