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Beste ouders/ verzorgers,
In de media komt met enige regelmaat de term ‘curlingouder’ voorbij. Een
ouder (en misschien ook wel een leerkracht) die alle obstakels in het leven
van een kind uit de weg wil bezemen. Dat kan de ontwikkeling en
zelfredzaamheid van een kind in de weg staan.
Kinderen leren door problemen begeleid zelf op te lossen, steeds een stapje
verder, moeilijker en passend bij de leeftijd. Dit doen we graag in
samenwerking met u. Ze voelen zich dan competent en autonoom. Twee van
de drie basisbehoeften van ieder mens.
Zelf de gelegenheid gunnen om foutjes te maken, een keertje te verliezen of
en een blauwtje te lopen. Deze ervaringen zorgen voor zelfreflectie,
zelfinzicht, groei en empathie voor anderen. Het helpt ze om stevige
volwassenen te worden. Het is niet makkelijk om op je handen te blijven
zitten, maar soms moet je jezelf even verbijten, ook wij als leerkrachten. Meer
vrijlaten dus, die kinderen.
Parkeren aan de Kloosterstraat
Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente en de bewoners van de
Kloosterstraat over de parkeersituatie daar. Zij ervaren op bepaalde
momenten veel overlast van verkeerd parkerende ouders die hun kinderen
komen halen en brengen van en naar school. Aan u het vriendelijke en
dringende verzoek om uw auto alleen in de parkeervakken te parkeren en
niet op de rand van de stoep. Alvast bedankt!
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Nieuwe directeur
Daarnaast is er op dit moment door ons bestuur, Cadans Primair, een vacature uitgezet m.b.t. de zoektocht
naar de nieuwe directeur. Er is een BenoemingsAdviesCommissie (BAC) samengesteld met leerkrachten,
bestuur en ouders van de MR. Zij voeren op donderdag 14 maart sollicitatiegesprekken met kandidaten. De
gesprekken vinden natuurlijk in alle vertrouwelijkheid plaats, maar zodra we u kunnen en mogen informeren
doen we dat.

Praktijkdag kanjertraining
Afgelopen maandag tijdens de praktijkdag van
kanjertraining is Neeltje Feenstra in een aantal klassen
geweest. Neeltje is trainer en pedagoog van de
kanjertraining en heeft het team getraind in, onder
andere, het geven van de lessen. Deze praktijkdag
was bedoeld om leerkrachten leerkrachtgedrag van
de trainer te laten observeren, zodat ze hiervan
kunnen leren en dit ook kunnen toepassen in hun
eigen lessen.
Tijdens de praktijkdag is de oefening ‘motor en
bezinepomp’ in sommige groepen geoefend. Motor en benzinepomp is een oefening die als doel heeft rust
te brengen in de groep. Deze belangrijke oefening is ontwikkeld door de Kanjertraining. Het maakt kinderen
- die niet willen pesten - bewust van het feit dat zij onbedoeld voeding geven aan pestgedrag. En het leert
kinderen die zich onmachtig en bang voelen dat zij meer invloed kunnen uitoefenen dan zij zich bewust zijn.
Kern van deze aanpak: doe niet mee, dan doe je veel. Geef geen benzine aan vervelend gedrag en wees
de baas over jezelf. Veel grensoverschrijders hebben namelijk jouw aandacht nodig, jouw applaus, jouw
ergernis en angst om voort te kunnen gaan met vervelend gedrag. Enerzijds: laat je niet op de kast jagen.
Ga er niet tegenin, neem afstand, irriteer je niet, word niet bang. Zoek steun, doe iets anders. Anderzijds: als
jouw vriendin of vriend vervelend gedrag vertoont en jij staat daar steeds bij, of je moet erom giechelen,
dan moedig jij jouw vriend aan om door te gaan. Loop weg bij vervelend gedrag. Je bent stoer als je nee
durft te zeggen tegen vervelend gedrag van jouw vrienden. Kortom: de kinderen leren dat - wanneer ze
geen aandacht geven aan vervelend gedrag en geen meeloopgedrag vertonen - de kans groot is, dat
vervelend gedrag uiteindelijk uitdooft.
De praktijkdag was voor het team en de kinderen een inspirerende en leerzame dag!

MR
Deze week heeft de MR weer vergaderd. Vanzelfsprekend is het hele proces rondom het aantrekken van
een nieuwe directeur besproken, omdat MR-leden zitting moeten hebben in de BAC. Verder hebben we
gesproken over de begroting en hebben we de kind-oudergesprekken geëvalueerd. Ook de ervaringen
met de methode Engels, “Join in”, zijn gedeeld. Vanuit de schoolontwikkelingen zijn de Kanjerdag en het
groepsdoorbrekend werken besproken. Het kwaliteitsteam visie is zich aan het laten informeren over
manieren om de wereldoriënterende vakken vorm te geven. Dit zou een methode kunnen zijn, maar ook
een ideeënboek waaruit zelf thema’s ingevuld kunnen worden.
Voorafgaand aan de volgende MR vergadering (19-03-2019) staat de presentatie van de Citotoetsen van
januari gepland (M toetsen). U bent van harte welkom om deze bij te wonen. De presentatie start om 19.00
uur en duurt tot 19.30 uur. Als u deze wilt bijwonen moet u zich vooraf aanmelden bij de secretaris van de
MR: juf Lynn van Lierop: l.vanlierop@cadansprimair.nl

Alaaf!
Het is binnenkort weer zover, carnaval. Wij vieren dit op school op vrijdag 1 maart.
We hebben er zin in en willen er weer een gezellig feest van maken
met z’n allen!
De kinderen mogen allemaal hun leukste
verkleedkleren aantrekken. Serpentines/ confetti/ spuitbussen en
nep-wapens mogen thuis gelaten worden. Het fruithapje zoals op
een normale dag mag gewoon worden meegenomen,
Om allemaal alvast in de stemming te komen hebben we dit jaar
leuke vûrwermers. Op woensdag 27 februari is het gekke haren dag
en mogen de kinderen dus allemaal met het meest gekke kapsel
naar school komen. Op donderdag 28 februari is het andersom
dag en mogen de kinderen dus met van alles andersom aan naar
school toe komen. We maken er weer een mooi feest van dit jaar!

Koffieochtend “Hsp in de praktijk”
Heidy Kerste (Glinsterkind, praktijk voor kindercoaching) verzorgde eerder voor ons een tweetal lezingen
over hooggevoeligheid en een aantal koffieochtenden waar er laagdrempelig informatie gedeeld werd
over het thema. Daarnaast was er volop ruimte om situaties in te brengen waar u thuis tegenaan kunt
lopen. Heidy geeft achtergrond bij het gedrag en deelt graag tips en ervaringen.
Wij bieden opnieuw de mogelijkheid om aan een dergelijke ochtend deel te nemen.
Interesse? Meld u zich dan aan voor deze ochtend op 20 maart van 8.30 uur tot 10.00 uur op school. Kosten
voor deze ochtend bedragen €12.50 en zijn voor eigen rekening. De maximale groepsgrootte is 8 personen.
Aanmelden (graag voor 15 maart ) kan door Heidy een mailtje te sturen (info@glinsterkind.nl).

HSP-kids training
Daarnaast is er weer mogelijkheid om deel te nemen aan de Hsp-kidstraining: een training speciaal
ontwikkeld voor (hoog)gevoelige kinderen uit groep 4 tot en met groep 8.
Een greep uit gedachten waar een hooggevoelig kind mee kan worstelen:
“Ik voel me niet begrepen door leeftijdsgenootjes en daardoor voel ik me vaak alleen”, “Ik word heel erg
verdrietig als een ander kindje verdrietig is en ik moet daar steeds aan denken”, “Ik voel me anders dan
anderen en daar heb ik last van”, “ik voel me verantwoordelijk als de juf boos moet worden op de klas”, “ik
heb heel veel last van drukke kinderen in de klas.”
De cursus omvat een telefonisch intakegesprek, 3 bijeenkomsten van 1,5 uur, het boekje “HSP-kidstraining”,
een korte terugkoppeling na elke les en een afsluitend gesprek met ouders.
De training is door Heidy ontwikkeld en bedoeld om beter om te gaan met hooggevoeligheid (zonder er
steeds de nadruk op te leggen), om met en van elkaar te leren en je gevoeligheid als kracht in te kunnen
zetten. Heeft u een kind dat buiten de leeftijdscategorie valt, mailt u dan gerust. We kunnen dan samen
bekijken of er alsnog mogelijkheid is om deel te nemen.
De kosten voor de training bedragen €125,- . De training zal onder schooltijd plaatsvinden. Bij voldoende
animo zal deze in maart/april (precieze data volgen nog) gegeven worden. De maximale groepsgrootte is
6 kinderen. Mocht u interesse hebben om uw kind te laten deelnemen, of heeft u vragen, wil ik u vragen om
voor 8 maart een mailtje te sturen naar info@glinsterkind.nl. Het is prettig als u de naam, leeftijd en groep
van uw kind wilt vermelden.

Kinderkoor
Maandag 11 maart maken we een herstart met het kinderkoor in de Nicolaaskerk en inmiddels hebben zich
ook al een aantal kinderen aangemeld. Maar het kunnen er nooit genoeg zijn.
Ben jij, of ken jij iemand die het ook leuk vindt om te zingen in een kinderkoor.
Kom dan maandagmiddag 11 maart direct vanuit school naar de kerk. De repetities zijn van 15.00 tot 15.45
uur. Er staat dan een bekertje drinken klaar.
Voor meer informatie neem contact op met Anneke Hageman of Diana de Zwart.
Anneke Hageman +31619419711
Diana de Zwart +31646428742

Nieuws uit de schoolbieb
Bibliotheek Den Bosch heet Babel
Vanaf 1 januari 2019 zijn de krachten van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch
E.O., Bureau Babel en Muzerije gebundeld tot Babel.
De naam Babel verwijst naar een eeuwenoud verhaal dat in vele
culturen bestaat. Het beschrijft hoe belangrijk het is om elkaar te
verstaan. Hoe we als mensen samen kunnen werken als we
dezelfde taal spreken. En waar woorden soms botsen, blijft er één
taal overeind die we allemaal spreken: de taal van de kunsten.
Muziek, literatuur, beeldende kunst en theater blijven we delen in
elke taal en in elke generatie. Babel wil ervoor zorgen dat men
elkaar beter verstaat en daagt iedereen uit om samen op zoek te
gaan naar verbinding. In de praktijk Babel is een platform voor
mensen die zich maatschappelijk en cultureel willen ontplooien en willen (blijven) groeien. Babel is thuis in
de stad en in de regio, overal: in de wijken en dorpen, op de scholen, aan de Hinthamerstraat.
Voorlopig kunt u voor informatie over de bibliotheek nog terecht op www.bibliotheekdenbosch.nl . De
nieuwe website www.babeldenbosch.nl wordt nu vormgegeven. Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje!
Actie ’Geef een boek cadeau’ gaat weer van start!
De leesbevorderingscampagne ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie om alle kinderen in
Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Voor een
heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander.
Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook kinderen die, om
wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. En geven kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een
boek te doneren aan een goed doel. Dit kan in verschillende boekhandels in Nederland. Kijk op
www.geefeenboekcadeau.nl
Vanaf 8 februari is de klassieker ‘Kruistocht in Spijkerboek’ van Thea Beckman te koop voor 2,50!

Voorlezen aan baby’s? Ja, zeker!
Ook voor de allerkleinsten hebben wij activiteiten in onze bibliotheken. Met je baby op schoot een boekje
ontdekken is namelijk hartstikke leerzaam! Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, zo blijkt
uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van
heeft. En daarnaast is het een fijn en warm moment samen.
Babybieb: Op verschillende dagen en in verschillende vestigingen is er regelmatig Babybieb! Een gezellig
moment voor jou en je baby vol met bruikbare tips, de mooiste babyboekjes en leuke activiteiten. We gaan
in een rustig tempo aan de slag met allerlei materialen, liedjes en boekjes. Na afloop is er gelegenheid om
te spelen en ervaringen uit te wisselen. Nieuwsgierig? Kom een keer met je baby meedoen!
Inloopochtend: Elke vrijdagochtend van 10.45-11.30 ben je als ouder, verzorger, opa en/of oma samen met
je (klein)kind van harte welkom in bibliotheek Boxtel. Je kunt dan bij ons samen een spelletje spelen, een
leuke puzzel maken, lekker kleuren en andere (groot)ouders ontmoeten. Er is gratis koffie of thee.
Aanmelden is niet nodig.
Op onze website vind je meer data en tijden: https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/agenda-entickets

Boekentips van februari
Samen hier: wijs worden uit de wereld, van Oliver Jeffers vanaf 4 jaar
Een vader verwelkomt zijn zoon op de wereld. Hij vertelt over het heelal, het land,
de zee, de lucht, over mensen en dieren en over de tijd. De rondleiding over de
wereld in woord en beeld bevatten allerlei grapjes met die voor Jeffers
kenmerkende droge humor. De mooie sfeervolle prenten bieden enorm veel
kijkplezier. Voor alle kleuters die de wereld willen ontdekken.
Robot is mijn vriend, van Zapf vanaf 6,5 jaar
Een meeluisterboek uit de serie: ik (hou) van lezen. Tim
vindt op weg naar huis een ding met een knop. Hij
vraagt zich af wat er gebeurt als hij op de knop drukt.
Eerst gebeurt er niets maar dan begint alles te tollen! Als hij zijn ogen open doet,
zijn alle huizen weg en staat hij in een bos. Hij hoort een blikkerige stem en is
ineens omgeven door robots die het ding met de knop willen hebben. Hij vlucht,
maar hoe komt hij nu thuis? Leuk verhaal vol spanning. Met code waarmee het
verhaal op avi-niveau beluisterd kan worden op meeluisterboek.nl

Echte duiven vangen boeven, van Andrew McDonald,
MLP: vanaf 8 jaar
Echte boevenvangers zijn natuurlijk duiven! Zij vormen het nieuwe detectiveteam
“Echte duiven” in de stad en krijgen het meteen druk! Door de vele tekeningen
lijkt het op een stripboek. Het verhaal wordt verteld door tekst en beeld en beiden
zijn erg sterk met veel humor en spanning. Goed begin van een nieuwe serie.

Hamstersaurus Rex, van Tom O’Donnell vanaf 10 jaar
Eerste deel uit een serie over Sam en Hamstersaurus Rex, een schoolhamster die
in een ijzersterke ‘hamster-dinosaurus’verandert als hij van het dubieuze
krachtvoer van de gymleraar snoept. Samen nemen ze het op tegen Kees “Stier”
van der Kop, de ergste pester van de school. Vooral jongens zullen genieten van
dit verhaal dat vol actie en humor zit.
Dierenpoep! Welk beest is hier geweest? van Paul
Mason vanaf 9 t/m 12 jaar
Wist je dat een gorilla naast brullen en trommelen op
de borst vijanden wegjaagt door met poep te gooien?
Vele weetjes over poep staan er in dit vierkante boek. Het boek bevat
tekstblokken ondersteund door kleurenfoto’s en tekeningen. De tekeningen zijn
aantrekkelijk en humoristisch. Achterin een woordenlijst, een register en weblinks
naar filmpjes en informatiekanalen. Ook geschikt voor moeizame lezers.

De coolste records! van 10 tot en met 14 jaar
Wie is de snelste mens? Waar is de koudste plek in ons heelal? In dit boek
worden de records verdeeld over de planeet aarde, krachtpatsers, topsporters,
knappe gebouwen, fauna en flora en buitenwereldse zaken. De informatie
wordt feitelijk, beeldend, wervend, wervelend aangeboden aan de hand van
talloze kleurenfoto’s (met veel actie). Grote koppen, korte tekstblokjes met
achtergrondinformatie. Urenlang leesplezier!

