
Keek op week – week 36 (31/08 – 04/09 2020) 

 

Aandachtspunten/Denk aan… 

- Het ondertekend inleveren van de stamkaart bij de stamgroepleider 

- Het is van belang dat de bovenbouwkinderen met de juiste pen schrijven op school. Deze is tegen 

vergoeding van €3 (kostprijs) te verkrijgen bij de stamgroepleider. 

Gevraagd/Gezocht 

- 

 

Maandag 31 augustus 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Knijsterbek 
en 
Luistervink 

Stap Op! Vandaag starten twee bovenbouwgroepen met het Stap op! 
traject. De groepen krijgen een aantal lessen waarin extra 
aandacht wordt besteed aan de groepsdynamiek. Hierbij zijn 
ook externe trainers aanwezig. De andere bovenbouw- én 
middenbouwgroepen zijn op een later moment in het jaar aan 
de beurt. Kijk voor meer informatie verderop in de keek. 

 Ouder- en 
kindadviseur 

Vandaag is Anne van Dijk van 14:30 tot 16:00 uur aanwezig. Zij 
is telefonisch bereikbaar. 
 

 

Dinsdag 1 september 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Buitelgans, 
Krullevaar 
& IJsvogel 

Startgesprekken Vandaag zijn de startgesprekken voor de onderbouw. De 
gesprekken vinden plaats via Zoom. De indeling heeft u via de 
mail ontvangen op 27/08. 

 

Woensdag 2 september 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Buitelgans Startgesprekken Vandaag zijn de startgesprekken voor de onderbouw. De 
gesprekken vinden plaats via Zoom. De indeling heeft u via de 
mail ontvangen op 27/08. 

Oeroeboeroe 
& Kiekendief 

Start in nieuwe 
lokaal 

De kinderen van Oeroeboeroe en Kiekendief treffen 
vanmorgen hun stamgroepleider op het plein. Zij verzamelen 
zich bij haar en gaan gezamenlijk naar hun nieuwe lokaal 
kunnen lopen. 

 

Donderdag 3 september 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Alle Studiemiddag Vandaag zijn alle kinderen om 11:45 uur uit in verband met een 
studiemiddag. 

 



Vrijdag 4 september 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

  - 
 

Komende 3 weken 

- Woensdag 16 september  Ouderraadvergadering via Zoom 

- Donderdag 17 september Ontruimingsoefening 

- Donderdag 24 september Themasluiting (alleen voor kinderen) 

 

Informatie “Stap op!” 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van Knijsterbek en Luistervink, 

Komende week starten we met een reeks van ongeveer 6 weken waarbij we extra aandacht 

besteden aan de groepsdynamiek. De kinderen stappen samen met de leerkrachten een traject in op 

weg naar een goed groepsgevoel. 

We gaan daarna in verschillende lessen de groepsdynamiek gezamenlijk zichtbaar maken middels 

houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Met een groepsopstelling 

delen de kinderen hun belevingen en gevoel in de groep. Er wordt duidelijk wat er onder bepaald 

gedrag schuilgaat. Je kunt daarbij denken aan buitensluiten, conflicten, groepsdruk, onderlinge 

irritaties, maar ook vriendschappen.  

Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de kinderen inzicht in de processen die spelen en ontstaat er 

begrip voor elkaar. Ook willen we handvatten gaan creëren om in lastige situaties snel de balans te 

herstellen. De leerkrachten zullen hierbij begeleid worden door Maja Schaap en Ilse van Toor. 

(Kinderen en jeugdtherapeuten, Kindertherapie Aalsmeer) 

Aan ouders willen wij vragen de kinderen te steunen bij dit proces. U kunt uw kind het beste bijstaan 

door een luisterend oor te bieden en vragen te stellen. Zo kan hij of zij leren zijn eigen oplossingen te 

bedenken. Laat het ons weten als er bijzonderheden zijn of zorgen waar wij rekening mee kunnen 

houden.  

Vriendelijke groet, 

Tanja Wijnands, Ingeborg Veltman, Rianne Oosterbeek & Avi de Winter  

(stamgroepleiders Knijsterbek & Luistervink) 

Maja Schaap en Ilse van Toor 

  



Informatie voor ouders groep 6, 7 & 8 

Rapido computertypen voor kids 

Beste ouders, verzorgers, 

In verband met een webmail storing verzoeken we iedereen de aanmeldingen zolang te mailen naar 

rpmfriggen@planet.nl in plaats van info@rapidotypen.nl. 

Als u nog geen reactie heeft gehad kan het verstandig zijn de aanmelding nog een keer opnieuw te 

verzenden. 

Sorry voor het ongemak. 

Met vriendelijke groet, 

Rapido Typen 

René Friggen 

Zaak: 0345-682834 tussen 9.00 en 13.00 uur. 

Mobiel: 06-53268098 

Privé: rpmfriggen@planet.nl    

Website: www.rapidotypen.nl 
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