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Ontwikkelingen op onze school 

Na 4 dagen school konden de kinderen al een dagje bijkomen en alle 
indrukken van de eerste dagen verwerken en hadden wij de mogelijkheid 
om tijdens onze eerste studiedag de plannen voor het komend schooljaar 
handen en voeten te geven.  
 
Tijdens onze studiedag, die gezamenlijk met IKC De Wieling-Haalderen 
was, hebben we teruggeblikt op het afgelopen schooljaar en de 
ontwikkelingen voor het huidig schooljaar met elkaar besproken.  
We gaan verder met de koers die we varen m.b.t het ‘Leren zichtbaar 
maken’. Het creëren van een goede leercultuur, kinderen meer 
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eigenaarschap geven over hun eigen leerproces 
en nog beter aansluiten bij de persoonlijke 
ontwikkeling van de kinderen zijn de 

speerpunten voor dit schooljaar. 
In de komende nieuwsbrieven wordt u op de hoogte 
gehouden van deze ontwikkeling.  
Verder gaan we dit jaar intensiever samenwerken met de IKC De Wieling.Door het leren van én met 
elkaar, verhogen we de kwaliteit van het onderwijs voor beide IKC’s. Dit houdt in het gezamenlijk 
ontwikkelen van een IKC-plan voor de komende 4 jaar, intervisiebijeenkomsten voor beide teams 
en gezamenlijke teamvergaderingen en studiedagen. 
 
Startgesprekken groep 3 tot en met 8 
Om u meer educatief partner te maken van ons integraal kind centrum  en om het eigenaarschap 
van het leren bij uw kind te ontwikkelen, zijn wij enkele jaren geleden gestart met de 
ouder-leerling-leerkracht gesprekken (driehoeksgesprekken). Tijdens deze gesprekken wordt er niet 
over uw kind gesproken, maar mét uw kind.  
Met deze gesprekken willen we uw kind stimuleren om na te denken en te praten over zijn/haar 
eigen ontwikkeling en de manier van leren. Daarnaast zorgen we met dit gesprek voor een betere 
afstemming tussen ouder, kind en school. In de tweede week van september is er een startgesprek 
tussen ouder, leerling en de leerkracht. Tijdens dit eerste gesprek zal met name het welbevinden, 
de betrokkenheid en de pedagogische behoeften centraal staan. Wie ben jij en wie ben ik? Dit 
gesprek duurt 15  minuten.  
In de eerste week van september ontvangt uw kind een startgesprek formulier. De leerkracht zal dit 
formulier toelichten. Het is de bedoeling dat u dit formulier samen met uw kind thuis invult en aan 
het eind van de week (vrijdag 6 september), retourneert aan de leerkracht.  

Gedurende het schooljaar zijn er meerdere vaste momenten waarop ouder-leerling-leerkracht 
gesprekken gevoerd worden. Deze zijn terug te vinden op de ouderkalender.  
De gesprekken voor de kinderen van 1-2 vinden op andere momenten plaats.  
Ook deze gesprekken zijn terug te vinden op de ouderkalender. U zult te zijner tijd een uitnodiging 
van de leerkrachten ontvangen. 

Wilt u als ouder tussentijds met de leerkracht van uw kind in gesprek, dan is dit altijd mogelijk door 
even een afspraak te maken. Omgekeerd gebeurt dit ook als daar aanleiding toe is.  

Voor het inschrijven voor de startgesprekken heeft u een aparte uitnodiging ontvangen. 
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Personele bezetting 

Vanaf dit schooljaar is juf Caroline Milatz bij ons werkzaam ter vervanging van juf Tessa. Ze geeft 
maandag-dinsdag en woensdag les aan groep 8. 
Zij stelt zich aan u voor:  

Vorig jaar heb ik -na vele jaren onderwijs in alle groepen, maar 
het liefst in groep 8- besloten in de invalpoule te gaan werken Dit 
om in aanraking te kunnen komen met andere vormen van 
onderwijs. Na één dag invallen op de Pius X was ik erg 
enthousiast over de manier van werken op deze school. Ik vind 
het fijn om samen met leerlingen te kijken naar hun doelen en ze 
mede verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling; wat heb 
je nodig en hoe kan ik je helpen. 

Naast mijn passie voor het onderwijs ben ik getrouwd met Hans, 
moeder van drie volwassen zoons en wat men noemt, een bezige 
bij. Ik hou van alle creatieve dingen, kleding maken, Geocachen, 
zingen in een koor, lezen, bioscoop en wandelen met hond Shief. 
Ook ben ik taalmaatje van een vluchtelinggezin uit Irak. 

Ik vind het fijn u te ontmoeten op de informatieavond van groep 8 

Hartelijke groet, Caroline 

Juf Tessa is ….bevallen van een dochter  ANNA. 
Ze zal tot 18 november genieten van haar zwangerschapsverlof. Daarna gaat ze haar 
werkzaamheden hervatten in groep 8 op de maandag-dinsdag en woensdag. 

 
VSO (Voorschoolse Opvang) 

Vanaf dit schooljaar komen de leraren van groep 1-2 de kinderen bij de VSO ophalen en nemen ze 
uw kind mee naar de klas. 

Wij verzoeken u om de tassen  en jassen van uw zoon of dochter op de kapstok van de VSO te 
hangen in de hal.  Wij houden dan overzicht wie wat bij zich heeft en de leraren zorgen ervoor dat 
de kinderen hun eigen spullen opruimen als ze naar de klas lopen. 
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Een dagje op de Vakantieopvang van BSO het luchtkasteel 
 
Als het zomervakantie is,  is het niet voor iedereen vanzelfsprekend de hele zomervakantie vrij te zijn. 
Daarom biedt stichting de Linge ook vakantie opvang aan. Op deze dagen besteden wij net iets meer 
aandacht aan het activiteitenprogramma. Bij deze neem ik jullie mee naar zo’n speciale vakantiedag. 
 
Om 10.00 komen alle kinderen van andere locaties naar BSO het Luchtkasteel. Vandaag staat in het teken 
van….. Afrika! 
Eerst even wat fruit eten. Voor deze gelegenheid hebben we meloen, aardbeien en mango. De kinderen 
mogen ook aan de gang met het maken van hun eigen thee met munt, rooibos en citroen. Hier kunnen ze de 
hele dag van genieten. Na een volle buik beginnen we met het maken van Afrikaanse huisjes van klei. De 
kinderen zoeken buiten takjes om zo hun huis van een dak te voorzien. Op de achtergrond speelt de 
Afrikaanse muziek om helemaal in de sfeer te komen. 
 

       
     Een echt Afrikaans huisje              Onze versie 
 
Omdat het die dag erg warm is een kleine aanpassing, buiten staat een octopus sproeier. De kinderen 
hebben allemaal zwemspullen en reservekleding mee. De kinderen die dit niet hebben kunnen op locatie 
altijd iets lenen want er is reservekleding genoeg. Ondertussen ruikt het in de keuken al erg goed, er worden 
namelijk koekjes gebakken in de keuken. We maken met lettervormen het woord Afrika, ook weer volledig in 
thema. 
 
Omdat het buiten warm is leggen we buitenkleden neer en eten we met zijn allen een boterham op de vuist 
en kletsen we over wat we de ochtend allemaal hebben gedaan. In de middag is er nog tijd voor vrij spel, als 
je ergens nog niet aan toe bent gekomen kun je dit in de middag nog rustig doen. Zo vliegt de dag voorbij en 
is het alweer tijd om de kinderen uit te zwaaien.  Heeft u ook interesse in BSO (vakantie) opvang, kom dan 
gerust een keertje binnenlopen. 

  
 
Team BSO het Luchtkasteel 
PiusX 
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Kanjer(IKC)school 

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 
klasgoed 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 
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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. 

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 

 

 

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 
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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 

 

 

Verlof buiten de schoolvakanties 

De Leerplichtwet van 1969 geeft onder andere richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties. De 
directeur beslist over een aanvraag van minder dan 10 schooldagen en kan hierbij advies vragen 
aan de leerplichtambtenaar. Vragen ouders meer dan 10 schooldagen extra verlof, dan beslist de 
leerplichtambtenaar. 

Een ouder dient aan te tonen dat op basis van de specifieke aard van zijn/haar beroep het niet 
mogelijk is om in een van de vastgestelde schoolvakanties twee weken aaneengesloten op 
gezinsvakantie te kunnen gaan. Een werkgeversverklaring  eigen onderneming is onvoldoende om 
extra vakantieverlof toe te kennen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” wordt gedacht 
aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een 
piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond door 
accountant/boekhouder) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties 
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een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. In de werkgeversverklaring dient 
nadrukkelijk een afwijzing te staan voor alle schoolvakanties. Ook kan er geen verlof toegekend  

 

worden vanwege organisatorische problemen in een bedrijf van één van de ouder(s), zoals 
onderbezetting, werkplanning, krappe personele bezetting enz. 

Het hieronder gegeven schema gebruiken wij als leidraad bij de beoordeling van vakantieverlof voor 
leerlingen vanaf 5 jaar:  

 

Vanaf de website van onze school is het het mogelijk om het verlofformulier te downloaden. 
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