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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
We kijken terug op een zeer geslaagde schoolreis en schoolkamp.
De kinderen hebben genoten!
Aan iedereen die heeft bijgedragen: heel hartelijk dank!
Kanjertraining in het nieuws.
We gebruiken de Kanjertraining in school. Deze methode gaat over
het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen
is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van
sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining
bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de
sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren
(curatief).
Ik kom graag terug op de aandacht in de media over de effectiviteit
van pestprogramma’s.
Het is u vast niet ontgaan dat het onderzoeksbedrijf van de NRO
woensdag een rapport heeft gepubliceerd hierover. Vrijwel gelijktijdig kwam daarop een rapport van de
Commissie Anti-pestprogramma’s. Ik kom met name terug op het ontbreken van zwaarwegende effecten op
pesten bij Kanjertraining in de klas.
Wat staat er nu echt in de rapporten
Het eerste wat opvalt is dat beide rapporten een stuk genuanceerder zijn geschreven dan in een aantal
krantenartikelen is te lezen. Kanjertraining is een totaalprogramma voor gedrag en niet alleen op pesten
gericht.
Doordat de Kanjertraining zich op veel meer onderwerpen dan alleen pesten richt, was het vanuit dat oogpunt
te begrijpen dat de effecten op korte termijn gering zouden zijn.
Weliswaar is het effect op pesten in dit onderzoek voor de Kanjertraining niet aangetoond. Op andere
onderwerpen is er wel bewijs. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens,
alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel problemen en op
psychologenpraktijken. Zie daarvoor de erkenning in de databank voor effectieve jeugdinterventies. Deze
erkenning blijft, zo is vandaag bevestigd, gehandhaafd.
Kanjertraining werkt wel bij conflicten
Wat in de meeste kranten niet te lezen valt, maar wel
in het NRO-onderzoeksrapport is opgenomen, is dat
het aantal conflicten in de klas sterk verminderd. Dit
wil zeggen dat indien er al weinig conflicten waren in
de klas, dit niet verder verbetert. Dat is logisch. Er valt
niets te verbeteren. Wat niet duidelijk wordt
gecommuniceerd in de media is het feit dat zonder
Kanjertraining conflicten toenemen in de klas. De
Kanjertraining voorkomt een toename van conflicten.
Daarnaast is bekend dat de Kanjertraining curatief zeer
sterk is. Daar waar de conflicten het grootst zijn, blijkt
het programma het meest effectief.
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Kanjertraining blijft in ontwikkeling
Bij navraag bij de Stichting Kanjertraining gaven zij aan dat zij natuurlijk ook
liever hadden dat de uitkomsten mooier waren dan ze nu gepresenteerd zijn.
Laten we daar helder over zijn. De bevindingen van deze onderzoeken zullen zij
en wij zeker gebruiken om de methode verder te verbeteren.
Wij blijven ons inspannen om de werking van Kanjertraining zo groot mogelijk
te laten zijn.
Lesvrij
Vrijdag a.s. zijn alle kinderen van groep 1 t/m 4 de hele dag vrij!
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei
Avond-4-daagse
Donderdag 31 mei 14.30-15.15 uur
Extra weeksluiting
Vrijdag 1 juni
Lesvrij groep 1 t/m 4
Maandag 4 juni t/m vrijdag 15 juni
Cito/LVS toetsen
Dinsdag 12 juni
Ouderavond
Maandag 18 juni 8.45-9.15 uur
Weekopening
Dinsdag 19 juni
Schoolfotograaf groep 8

Betaling schoolreis en schoolkamp
Het schoolreisje en het schoolkamp zijn achter de rug, maar nog niet alle betalingen voor het schoolreisje en
het schoolkamp zijn binnen.
Dit jaar maken we GEEN gebruik van de automatische incasso. Daarom vragen we aan alle ouders dit jaar zelf
de eigen bijdrage over te maken.
Voor het schoolreisje is de eigen bijdrage € 22,00 per kind en voor het schoolkamp € 64,00 per kind. Indien u
een factuur wenst, mail me dan even.
We vragen het verschuldigde bedrag over te maken naar:
Naam: Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn
Rek.nr: NL26 ABNA 0445 3470 74
O.v.v.: naam en stamgroep van uw kind(eren)
Natuurlijk mag u ook cash komen betalen. Bij eventuele problemen
met betalen kunt u zich tot Anke wenden.
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Lessen programmeren bovenbouw
Afgelopen 2 weken hebben we in de bovenbouw een
workshop “MindStorms” van de leerlijn van LEGO
gedaan. Deze workshop hadden we gewonnen d.m.v.
loting bij Probiblio, nadat een 4-tal leerkrachten de
pilotles hadden bijgewoond. De workshop bestond uit 2 lessen die door de
leerkracht zelf werden gegeven ter introductie en voor de laatste les
kwamen de mediaconsulenten van Amstelland Bibliotheken een les geven
in het programmeren van robots van MindStorms. Die geweldige laatste les
konden de kinderen van groep 8 en een deel van de kinderen van groep 7 bijwonen. Ze hebben stuk voor stuk
genoten van het aansturen met behulp van een tablet van hun eigen robot. De robots hadden ook elk een
naam, dus daardoor ging het nog meer voor hen “leven”.
In de derde week van juni is de tussenbouw aan de beurt voor de Lego lessen WeDo.
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Lezen en zo
Lezen en zo is een project van Videt waarin voorlezen aan kinderen van anderstaligen centraal staat. Een pool
van enthousiaste vrijwilligers leest elke week voor aan kinderen tussen 2 en 5 jaar. De Bibliotheek Uithoorn
werkt hieraan mee door speciaal voor de vrijwilligers een kast met allerlei boeken beschikbaar te stellen om
uit voor te lezen. Elke woensdagmiddag van 14.30 tot 15.30 kunnen kinderen van 2 t/m 5 jaar met een
ouder/verzorger naar het Videtgebouw aan de Arthur van Schendellaan 57 komen om voorgelezen te worden.
Waarom deze speciale aandacht voor voorlezen?
Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig maar speelt ook een belangrijke rol in de
ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren veel van voorlezen. Het stimuleert
bijvoorbeeld de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden en ze leren hoe
een goede zin opgebouwd is. Door met het kind te praten over het boek, wordt het
kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. Wanneer kinderen
voorgelezen worden, leren ze goed luisteren en concentreren. Het stimuleert de
fantasie van het kind.
Afhankelijk van het onderwerp leert het kind veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip
krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg
mee bezig is (geboorte, dood, ziekenhuisopname etc.) kan steun bieden en een goede manier zijn om met het
kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.
Wanneer een kind regelmatig één op één wordt voorgelezen door dezelfde persoon versterkt dit bovendien
de band tussen het kind en degene die voorleest.
Lezen en zo vindt plaats:
-

op elke woensdagmiddag (behalve in de schoolvakanties)
van 14.30 tot 15.30 uur
in het Videtgebouw aan de Arthur van Schendellaan 57, Uithoorn
Voor alle kinderen van 2 t/m 5 jaar, begeleid door een ouder/verzorger. Kinderen
van zowel anderstaligen als Nederlandstaligen zijn van harte welkom. Deelname is
gratis!

Pagina 4 van 7

Avond4daagse 2018
Op dinsdag en woensdag start de avond4daagse op het terrein van KDO in De Kwakel.

Via de volgende link zijn de routes te bekijken:
http://www.avond4daagse-uithoorn.nl/pagina/routes-en-starttijden
Begeleiding
Voor alle kinderen die meelopen met de Avond4daagse geldt dat ze dit doen onder begeleiding van een
volwassen persoon.
De ouders die wel meelopen zijn niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de kinderen die zonder
begeleiding meelopen.
Mocht je als ouder/begeleider niet zelf mee kunnen lopen, zorg er dan s.v.p. voor dat jouw kind begeleid
wordt door een volwassenen die wel meeloopt.
Groeten namen de OR
Saskia Ariëns.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
Wij van Solidoe t Overstapje hopen dat jullie een
fantastische schoolreis hebben gehad en een geweldig
tijd met kamp.
Wij zijn begonnen met een nieuw thema:
Ik en mijn familie.
Wij hebben in spiegels gekeken, hoe wij er allemaal
verschillend uit zien. En iedereen heeft verteld over
zijn familie.
Nieuwsgierig geworden, kom gerust even binnen,
onze deur staat altijd open.
Graag willen wij de kinderen die mee gaan doen met
de avond vierdaagse heel veel succes wensen.
Solidoe t Overstapje
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4 jaar. De openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)
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Herhaling: Rapido Typen voor kids
Beste Ouders,
We starten in september op ’t Startnest met een cursus computertypen, die speciaal bestemd is voor de
groepen 6, 7 en 8. De lessen worden op dinsdag na schooltijd van 15.30 tot 17.00 uur gegeven.
In totaal 10 keer 1 ½ uur om de week, inclusief examen en diploma uitreiking.
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat nu al een paar jaar hebben gedaan. Hierbij houden we
het kind als individu goed in de gaten. Ook kinderen met aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De
diploma eisen zijn voor deze kinderen aangepast. Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders en
natuurlijk zijn ze ook altijd welkom aan het begin of einde van de les. Zolang de kinderen op eigen niveau hun
best doen, gaan ze door totdat ze het diploma hebben behaald.
De kosten bedragen voor deze cursus € 200,-. Dit is inclusief diploma garantie. Voor een toetsenbord met USB
aansluiting betaalt u € 15,- huur en € 15,- borg. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen worden betaald.
Kinderen die een eigen laptop meebrengen, krijgen een gratis toetsenbord te leen.
Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u naar www.rapidotypen.nl gaan.
Onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle gegevens invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen naar
info@rapidotypen.nl voor vrijblijvende informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspreken van
de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg. U mag ook het strookje invullen en op school inleveren.
Met vriendelijke groet,
René Friggen
rpmfriggen@planet.nl
info@rapidotypen.nl
06-53268098
Graag binnen 2 weken retour!
Naam:

Naam kind:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam School:

Groep:

Email:

Geboortedatum:
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