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Nieuwsbrief  
 

’s-Hertogenbosch, donderdag 3 september 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Dit is de nieuwsbrief voor de maand oktober. We hebben een prettige start gehad en zijn blij dat we 

weer gewoon fysiek onderwijs kunnen geven aan de kinderen. Veel leesplezier! 

 

Thema  
De eerste weken van het schooljaar zijn de "gouden weken” waarin groepsvorming een belangrijke 
plaats heeft in het lesprogramma in alle groepen. We werken aan het bereiken van een positief 
groepsklimaat waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort. Er is aandacht voor duidelijke 
afspraken, verbinding, omgaan met verschillen en nieuwsgierig zijn naar elkaar. Dat vraagt ook 
bewustwording van normen, waarden en vooroordelen. Onbewust sturen deze namelijk ons eigen 
handelen. We voorkomen pesten zoveel mogelijk het hele jaar, actief. Doordat we deze week  
meedoen met de Week tegen het  pesten zetten we alvast de positieve toon voor het komende 
schooljaar. We integreren de aanpak van de Week tegen het pesten in de lessen van De Vreedzame 
School. U vindt in de bijlage de nieuwsbrief van blok 1. De peuters en kleuters krijgen weer een 
kletskaart mee naar huis zodat u thuis met uw kind in gesprek kunt over de onderwerpen die in de 
groep behandeld worden.  
Volgende week starten we in het hele kindcentrum met het tweede thema van dit schooljaar: 
"worden wat je wilt".   
  

Kinderboekenweek: Worden wat je wilt  
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist in 
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als 
astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd 
door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een 
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 
2021 kun je alles worden wat je wilt en alvast dromen over later! Ook in het kindcentrum en in de 
schoolbieb wordt er natuurlijk uitgebreid aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. 
Via Socialschools houden we u op de hoogte van de activiteiten per groep.  

  
Corona  
Gelukkig loopt het aantal besmettingen met corona in het hele land terug. Vanaf maandag 20 
september leidt één besmetting in de klas niet meer tot een hele klas in quarantaine. Wel kijkt de 
GGD naar de nauwe contacten van een besmette leerling of persoon. Het kan dus nog steeds zo zijn 
dat klas- of groepsgenoten in quarantaine gaan omdat ze in de privésfeer samenspelen, omgang 
hebben of omdat er meerdere besmettingen in de klas of groep zijn. Bij uitbraken met meerdere 
besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan. Het 
maatwerkadvies van de GGD is daarin leidend en volgen wij als kindcentrum natuurlijk op.  Het 
advies aan u als ouder(s) blijf de gezondheid van uw kind(eren) nauwlettend in de gaten te houden. 
Bij het ontstaan van klachten, ook milde klachten, geldt het dringende advies: testen bij de GGD, 
ongeacht of uw kind als immuun of niet-immuun wordt beschouwd. Als een kind positief getest is, 
blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 
uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen 
van de besmetting.  
De maatregel om anderhalve meter afstand te houden is met ingang van 25 september vervallen. 
Hiermee hebben we de mogelijkheid ouders en verzorgers weer meer in ons kindcentrum te 
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ontvangen. De welbevindengesprekken vinden weer fysiek plaats in het KC. Mocht u de voorkeur 
hebben voor een gesprek via Teams, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Geef dit dan minimaal een 
dag vantevoren door aan de leerkracht(en).  
De afgelopen periode hebben de kinderen laten zien dat zij zelfstandig naar binnen kunnen. Wij 
merken als team dat de dag daardoor rustig start en we de onderwijstijd optimaal kunnen benutten. 
Daarentegen missen we het contact met de ouders, de korte communicatielijnen en kunt u als ouder 
niet de sfeer proeven in de groep. Voor schooltijd richten wij ons graag helemaal op de kinderen en 
het onderwijs. U bent na schooltijd op dinsdag-, woensdag- of vrijdagmiddag welkom om na 
schooltijd een kijkje in het lokaal te nemen. We vragen u om dit vantevoren via Socialschools aan de 
leerkracht te laten weten. Op 10 november en op 7 april zijn er twee inloopmiddagen georganiseerd, 
zoals eerder in de jaarplanning gecommuniceerd.   
  

Gesprekken over het welbevinden  
Komende weken vinden de gesprekken plaats over het welbevinden van de kinderen. Vanaf groep 5 
sluiten hierbij ook de kinderen zelf aan als gesprekspartner. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u 
een gespreksformulier. Het is fijn als u dit wilt invullen en voorafgaand aan het gesprek aan de 
leerkracht(en) kunt mailen of het aan uw kind kunt meegeven naar school. Dan kunnen de 
leerkrachten zich goed voorbereiden op het gesprek. Let op: voor de groepen 1 t/m 4 is er een ander 
formulier dan voor de groepen 5 t/m 8. Wij wensen iedereen alvast prettige gesprekken toe! 
  

Afwezigheid Marcia  
Wij krijgen regelmatig vragen over de afwezigheid van Marcia. Namens haar dank voor de berichtjes 
die zij ontvangen heeft. Het gaat steeds een beetje beter met haar. Als we zicht hebben op het 
vervolg van haar herstel en daarover iets kunnen delen, brengen we u natuurlijk op de hoogte.  
 

Hoofdluizen  
In ieder geval tot aan de herfstvakantie vragen wij u als ouder(s) thuis uw kinderen regelmatig te 
blijven controleren op hoofdluizen. Via deze LINK kunt u hierover informatie vinden.   
 

Aandacht voor weerbaarheid en zelfvertrouwen  
In de media wordt veel gesproken over onderwijsachterstanden als gevolg van Corona. Wij 
signaleren dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn ontstaan bij kinderen. Wij constateren dat een 
aantal kinderen zich minder veilig heeft gevoeld als gevolg van corona en de lockdowns en dat voor 
sommige kinderen het algemene welbevinden is afgenomen. Er is daarom na de tweede lockdown 
bewust ingezet op het proces van (opnieuw) groepsvormen, kindgesprekken en intensieve 
begeleiding van individuele kinderen in samenspraak met ouders, leerkrachten, 
schoolmaatschappelijk werk en IB. Dit schooljaar zetten we dit graag voort. Aanstaande 
vrijdagmiddag verzorgen Jan Kooijman en Michelle van de Ven een workshop voor ons team op de 
studiemiddag, waarin wij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen waarmee we de basiszorg op het 
gebieden van welbevinden en weerbaarheid weer verder kunnen verstevigen. Jan en Michelle 
gaan in de komende maanden ook met twee groepen kinderen intensief aan de slag om hen te 
ondersteunen in hun welbevinden en weerbaarheid. Als uw kind(eren) hieraan deelnemen, gaan we 
hierover komende week natuurlijk met u in gesprek. Hieronder vindt u een stukje waarin Jan zichzelf 
en Michelle voorstelt. Michelle is voor ons en veel kinderen al een bekend gezicht, omdat zij 
afgelopen jaar ook de Rots en Watertraining voor groep 6 verzorgde.   
  
Mijn naam is Jan Kooijman en ik geef trainingen en workshops in het onderwijs.  
Samen met Michelle van de Ven (trainer weerbaarheid & sociale vaardigheden en mindfulness voor 
kinderen) verzorg ik vanaf half oktober trainingen aan leerlingen uit groep 3-4-5 en uit 6-7-8.  

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Het doel van deze sociaal-fysieke training is de kinderen handvatten te geven om hun veerkracht te 
vergroten, hun weerbaarheid verder te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen en sociaal welbevinden 
een boost te geven.  
Daarnaast zullen wij op 1 oktober naar aanleiding van dit thema een workshop verzorgen voor het 
team.  
Met vriendelijke groet,  
Jan Kooijman  

  
  

(Hoog)begaafdheid   

  
Alle kinderen hebben recht op een onderwijsaanbod en pedagogische aanpak die bij hen past, zodat 
zij in hun basisschooltijd bij hun potentieel komen. Dat geldt ook voor de kinderen die cognitief meer 
dan gemiddeld talentvol zijn. Op de studiedag van 20 september hebben we met het team een 
training gevolgd van Wijssein op het gebied van (hoog)begaafdheid. In dit onderwerp zijn wij ons de 
afgelopen jaren verder aan het specialiseren. Stephanie is bijna klaar met de opleiding tot 
(hoog)begaafdheidsspecialist en ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren en bij het passend 
maken van het aanbod aan deze kinderen. Hieronder licht zij kort toe hoe we hier op ons 
KC mee omgaan. Als u meer wilt lezen over hoe wij zorgen voor een zo passend mogelijk aanbod aan 
(hoog)begaafde kinderen dan kunt u verder lezen in de bijlage.  
  

Passend aanbod  
Iedereen heeft talenten en mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Om tot zichtbare talenten te 
komen, vindt een continue ontwikkeling plaats. Op dit proces zijn allerlei factoren van invloed. 
Persoonlijke kwaliteiten en kansen in de omgeving kunnen bijdragen aan een positieve 
ontwikkeling.   
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij kinderen waarbij (een mogelijke) hoogbegaafdheid aanwezig 
is zorgen wij voor een zo passend mogelijk aanbod in de vorm van een verrijkend aanbod in de eigen 
klas. Voor kinderen die meer kunnen dan het gewone schoolwerk, is verrijking niet nodig als middel 
tegen de verveling, of als een beloning die andere kinderen ook wel zouden willen. Verrijking is nodig 
voor hun groei en ontwikkeling, verrijking is geen luxe maar noodzaak 
voor (hoog)begaafde kinderen. Elk kind, dus ook elk cognitief talentvol kind, heeft recht op een zo 
passend mogelijk onderwijsaanbod.   
  

Hoe signaleren wij?  
Op het Stadshart werken we met SIDI PO, dit is een (jaarlijks) signaleringsinstrument 
waarmee we vroegtijdig een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong en een mogelijke begaafdheid in 
kaart kunnen brengen. Indien nodig, kunnen we hierna de leerbehoefte van het gesignaleerde kind in 
kaart gaan brengen. Indien gewenst start het kind met een verdiepend aanbod. Het bepalen van 
deze leerbehoefte begint met een goede wijze van signalering. Cognitief talentvolle kinderen worden 
lang niet altijd herkend. Kinderen die niet vroegtijdig worden gesignaleerd, lopen kans 
gedemotiveerd te raken, krijgen eerder problemen met leerstrategieën en lopen het 
risico op onderpresteren. Om zo goed mogelijk te signaleren en tot een zo passend 
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mogelijk onderwijsaanbod te komen moeten we weten wat de leerling van ons nodig heeft en daar 
gebruiken we, onder andere, SIDI PO voor. De leerkracht is verantwoordelijk voor het 
onderwijsaanbod aan elk kind en stemt dit, in overleg met de IB-er en specialist hoogbegaafdheid 
van het kindcentrum, af.  
  

Stagiaires in ons KC  
Ook dit schooljaar zullen in veel groepen studenten aanwezig zijn die wij mogen begeleiden in hun 
opleiding tot leerkracht of onderwijsassistent. Zij stellen zichzelf aan u voor in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. Wij heten alle studenten van harte welkom en wensen hen een fijne, leerzame tijd toe 
op ons KC! 
 


