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Februari 2019 

Vervanging leerkrachten 

Deze periode van het jaar zorgt helaas voor het feit dat de griep om ons 

heen grijpt. Dit merken we nu al bij de kinderen en leerkrachten. Tot nu 

toe hebben we ervoor kunnen zorgen dat er steeds iemand voor de groep 

stond, maar dit wordt steeds moelijker. Op dit moment zijn er geen 

invallers meer te krijgen binnen de invalpoule en zijn we dus sterk 

afhankelijk van de bereidheid van collega’s om extra te werken. Hopelijk 

lukt het ons om elke dag weer iemand voor de groep te krijgen. Een 

noodscenario is om de groepen op te delen en in uiterste geval vrijaf te 

geven. We hopen dit laatste natuurlijk te voorkomen. 

Oudergesprekken 

In de maand januari zijn er in de verschillende groepen weer de CITO-

LOVS toetsen afgenomen. De resultaten hiervan vindt u vervolgens terug 

in het rapport van uw kind. Daarnaast wordt u  binnenkort (ouders van 

leerlingen in groep 2 t/m 7) uitgenodigd voor een gesprek. Deze 

uitnodiging krijgt u via uw mail. U kunt zich online inschrijven via 

Schoolgesprek. De gesprekken zijn dit keer bedoeld voor ouders en 

leerkracht(en).  

Opendagen VO 

De kinderen van groep 8 hebben inmiddels al de adviezen voor het 

voortgezet onderwijs gekregen en kunnen zich de komende weken nog 

beter oriënteren op de vervolgschool. Voor data kunt u kijken op 

https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen-planner 

Ouderbetrokkenheid 

Op 4 februari hebben we een eerste bijenkomst gehad met de 

oudercommissie van de kinderopvang, de ouderraad en de 

medezeggenschapsraad. Een gezamenlijke aftrap om elkaar beter te leren 

kennen maar zeker ook om te bespreken wat ieders rol en 

verantwoordelijkheid is. Het doel is om te komen tot één IKC-raad, waar 

oudercommissieleden en medezeggenschapsraadleden één team vormen 

om het beleid van ons IKC mede vorm te geven. Daarnaast blijft de 

ouderraad ons ondersteunen met allerlei activiteiten. Ook zij zijn aan het 

onderzoeken hoe de ouderraad van de toekomst er uit moet komen te 

zien en wat dit inhoudt voor een IKC ouderraad. 

Aanmeldingen 

Inmiddels worden onze V(ery) I(mportant) P(euter) inloopochtenden goed 

bezocht. We merken dat de animo voor ons IKC toeneemt. Belangrijk voor 

ons is dan ook dat het aanmelden van uw kind vroegtijdig gebeurt. Dit om 

ervoor te zorgen dat we op een juiste manier de groepen kunnen 

verdelen. Mocht uw kind volgend schooljaar 4 jaar worden, meld dan 

voor 1 mei uw kind aan bij ons op school. Zoekt u opvang en/of een 

school dan bent u zaterdag 23 MAART van 9.30-12.00 uur van harte 

welkom bij onze openochtend .  

Contact 

Integraal kindcentrum Pius X 

Cuperstraat 7 

6681 AR Bemmel 

0481-461592 

piusx@delinge.nl 

Administratie: 

Petra Buscop 

p.buscop@delinge.nl 

Directeur: 

Eric Pricken 

e.pricken@delinge.nl 

Medezeggenschapsraad: 

mrpiusx@delinge.nl 

Ouderraad:  

orpiusx@delinge.nl 

Opvang: 

Hummelhonk@delinge.nl 

bsopiusX@delinge.nl 

 ----------------------------------------- 
 Belangrijke data: 
  
 14 februari 2019 
 Rapporten groepen 1 t/m 7 
  
 18 t/m 22 februari 2019 

Rapportgesprekken groepen 3 
t/m 7 

27 februari 2019 

Very Important Peuter (V.I.P) 

Inloopochtend 11.00-12.00 

uur. 

4 t/m 8 maart 2019 

Carnavalsvakantie 

23 maart 2019 

Openochtend IKC Pius X van 

9.30-12.00 uur 
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Kanjerschool 

Op onze school maken wij gebruik van de Kanjertraining en zijn we op weg om een echte 
Kanjerschool te worden! 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas 
goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van 
probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en 
zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in 
sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of 
naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, 
gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe 
je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. 
Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale 
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 

Kanjerpetten 
Het gedrag wordt beschreven door gebruik te maken van petten. 

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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Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Belangrijk gegeven is dat het 
hierbij gaat om coping. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te 
kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de 
kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen 
voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je 
ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten. 

 

Wanneer ontstaan de echte problemen? Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen wegvalt. 
We vervallen dan in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het recht 
van de sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen komt dan het 
woordje ‘te’ te staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te stoer en smeden plannen die ten kosten 
gaan van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu te lollig met humor dat ten koste gaan van een  
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ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en 
beledigend. De vriendelijke en bescheiden kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen 
cijferen zichzelf helemaal weg en worden als het ware onzichtbaar. De eerste mept van de 
weeromstuit van zich af, de tweede maakt er een grap van en de derde geef het op. Als het onderling 
vertrouwen wegvalt in een groep, dan is de kans groot dat verschillende kinderen zich depressief 
ontwikkelen. 

Daders en slachtoffers 

De opvatting bestaat dat kinderen zijn in te delen in pesters en gepesten (of in daders en 
slachtoffers). Deze eenzijdige kijk op pesten maken de problemen groter en is niet de wijze van 
oplossen die de Kanjertraining voorstaat. Pesten is een complex probleem waarbij daders en 
slachtoffer lang niet altijd zo eenvoudig zijn te scheiden en soms een en dezelfde persoon is. 
Kanjertraining richt zich daarom niet alleen op de pester of op de gepeste, maar op de gehele groep. 
De aanpak moet zo zijn dat alle kinderen er baat bij hebben. Kern van de Kanjeraanpak is: Zet het 
onderling vertrouwen terug in de groep. Zoek met elkaar oplossingen die ook in de toekomst 
houdbaar zijn. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders worden bij de aanpak betrokken. De 
Kanjertraining heeft veel oefeningen, zowel preventief als curatief om het vertrouwen en de 
respectvolle omgang met elkaar te bewerkstelligen. De petjes zijn hierbij een hulpmiddel en helpen 
om een duidelijk onderscheid te maken tussen ‘de wereld van vertrouwen’ en ‘de wereld van 
wantrouwen’. 

Kanjerafspraken 
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Het kanjerlied van  groep 4a was een lied van kinderen voor kinderen. 

 

Als je wordt gepest.  

  

Ik zag net echt iets heel erg naars op internet 

Een jongen werd gepest want hij droeg een ‘rare’ pet  

Iedereen lachte hem uit 

Echt heel rot en gemeen 

Ik kon niet geloven dat dit echt was gebeurd 

 

refrein   

En als je wordt gepest 

Dan kom ik voor je op 

Zeg ik tegen de rest 

Hou hier mee op en stop 

Want ik weet hoe het voelt 

Zo is vriendschap niet bedoeld 

Als je wordt gepest 

 

Denk aan de buikpijn die je krijgt 

Als iemand lelijk over je schrijft 

Hé, kom naar me toe 

Ik zal niet meedoen met de rest 

Als je wordt gepest 

 

Je bent heus niet stoer als je iemand pest 

Daar wordt iemand verdrietig van 

Dat weet je best 

Laat je leuke kant maar zien 

Dan krijg je vrienden bovendien 

En met vrienden sta je never nooit alleen 

 

refrein   

  

Door te pesten raak je meestal al je vrienden kwijt 

Kijk goed uit met internet 

Voor je ‘t weet heb je veel spijt 

 

refrein 

 

Denk aan de tranen die je krijgt 

Als iemand lelijk over je schrijft 

Kom maar naar me toe 

Ik zal nooit meedoen met de rest 

Als je wordt gepest 
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Rosalie (groep 5): 
We hebben met de kanjerles allemaal oefeningen en opdrachten gedaan en verhalen voorgelezen de 
oefeningen gingen best wel goed maar wel voortaan een fluisterstem en de opdrachten moesten 
heel erg serieus en dat was het ook. De verhalen zijn best wel leuk.  
 
Thomas (groep 6): 
We hebben kanjerlessen op school.  We hebben petten: wit rood zwart en geel.                                                              
Wit staat voor: vertrouwen en helpen, rood staat voor: uitlachen, zwart staat voor: de baas spelen, 
geel staat voor: niemand blijft zielig. We hebben ook twee poster. We hebben ook verhalen, boeken 
en oefeningen . De lessen zijn bedoeld om beter met elkaar om te gaan . 
We hadden laatst een oefening: we moesten iemand optillen.                       
En niet latte vallen. 
 
Pepijn Jansen (groep 5): 
We doen het omdat er veel kinderen bij de juf komen. Soms word er gepest. 
En dat vindt de juf en meester niet leuk.  
 
Noor (groep 6): 
Wij hebben bij kanjerles heel veel geleerd. 
En heel veel oefeningen gedaan zoals motor en benzinepomp. 
Daar moet je de motor negeren en proberen niet de benzinepomp te zijn. 
De motor: is iemand die grapjes maak en gek zit de doen. 
De bezinepomp: is iemand die om de motor lacht en dus benzine geeft. 
Ik vond dat het soms moeilijk is om de motor de negeren 
Maar soms ook makkelijk. 
 
Groep 5/6: 
We zijn 2019 goed begonnen met goede voornemens in de vorm van allemaal witte petten. 
Iedere week geven we een Kanjerles rondom een bepaald thema. Respect en vertouwen is een 
belangrijk onderwerp, wat steeds terugkomt in de lessen. Op het moment zijn we bezig met het 
geven van complimenten aan elkaar en ook aan jezelf. En dat laatste is best lastig! 
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Zaterdag 23 maart 

Van 9.30-12.00 

Voor Opvang en Onderwijs  
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