Kanjer op Meander
Op Meander waren we op zoek naar een eenduidige aanpak van de sociaal emotionele ontwikkeling.
Het team wilde een doorgaande lijn, door de hele school op het gebied van de
sociaal emotionele ontwikkeling. Om dit te realiseren kwamen we uit bij de Kanjertraining en zijn we vorig schooljaar het opleidingstraject gestart.
Doel:
Het doel van de Kanjertraining op onze school is de sfeer in de groep goed te
houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
We willen het kind leren positief over zichzelf en de ander te laten denken.
Wij willen de kinderen leren om ergernissen op een goede manier uit te spreken.
Niet om elkaar te veroordelen maar met het doel van elkaar te leren.
In de hogere groepen proberen we kinderen om te laten gaan met
Kritiek, zodat ze weerbaarder worden. Ook proberen we kinderen hun eigen
mening te leren geven (daarvoor is allereerst zelfvertrouwen nodig).
Voor dit alles is het nodig dat er een goede sfeer in de groep is. Een sfeer
waarbij er sprake is van onderling vertrouwen.
Om dit te bewerkstelligen gaan we uit van de volgende Kanjerafspraken:
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De Kanjertraining en de vier petten (vier gedragstypen)
De Kanjertraining gaat ervan uit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Ze gaat uit van vier verschillende hoofdgedragingen (en ook de
mengvormen).
Belangrijk is dat je niet b.v. de zwarte pet bent maar je gedraagt je als iemand
met een zwarte pet. Niemand is alleen maar één van de gedragstypen.
De gedragstypen maken voor kinderen bepaald gedrag direct duidelijk en ze
kunnen het onderbrengen in gewenst en ongewenst gedrag.
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Kanjer op Meander
Dit schooljaar zullen we Kanjer op verschillende manieren onder de aandacht
brengen.
Zo zal er iedere maand een groep uitgelicht worden en zijn verhaal in Kronkel
doen over een Kanjerles die gegeven is. Ook zullen we u op de hoogte houden
omtrent het Kanjertraject waarin Meander zich bevindt en in maart is het “Meander Kanjermaand”. Hierbij worden ouders uitgenodigd om een Kanjerles in de
groep bij te wonen. Zeer zeker de moeite waard om te gaan kijken.

Praatraad
Afgelopen week hebben we de eerste Praatraad gehad. We hebben elkaar wat
beter leren kennen en samen besproken wat we belangrijk vinden om het komende jaar aan te gaan werken. Ze wisten heel goed te benoemen wat voor hun
en de school belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan de omgang met het nieuwe
meubilair of het speelgedrag. We hebben weer genoeg te bespreken met elkaar.
Het blijft iedere keer weer mooi waar de kinderen mee komen en waarom ze in
de Praatraad willen.
Volgende week woensdag (12 september) is er voor het eerst een gezamenlijke
Praatraad van alle scholen van Xpect Primair. We gaan dan naar collega school
Cleijn Hasselt om elkaar daar te ontmoeten en te leren kennen.

2

Stagiaire
Hallo,
Ik ben Anne van den Ende en ik ben 19 jaar.

Ik volg de opleiding helpende zorg en welzijn, laatste jaar.
Ik loop hier stage tot december. Op maandag en donderdag sta
ik in de klas van Annedien groep 1/2A. En op woensdag en vrijdag
sta ik in de klas van Marie-katrien groep 2/3A.
Facebook
We willen iedereen er nog een keer aan herinneren dat we een hele mooie facebookpagina hebben waarop we regelmatig berichten en nieuwtjes van school
plaatsen. Dus allemaal even kijken op onze facebookpagina.

Hebben jullie al een naam voor mij? Ik ben nog steeds
benieuwd! Je kunt nog steeds meedoen.
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We zouden het leuk vinden als onze nieuwe gast een naam krijgt. Daarom nodigen we alle leerlingen van Meander uit om hier eens goed over
na te denken en een mooie, passende naam voor onze “schoolschildpad”
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te bedenken. Bedenk dus allemaal een naam en lever die in bij je leerkracht. Alle namen worden verzameld en samen met Rogier gaan we een
keuze maken! Doe allemaal mee. Zet natuurlijk wel even je eigen naam
erbij.
Van onze Sportfunctionaris
Sportief het schooljaar in!
In de gymzaal hebben we regels wat betreft kleding, schoeisel, haren, sieraden en
blessures. Om het komende schooljaar weer goed en veilig van start te kunnen
vindt u hieronder de regels voor de in gymzaal.
Kleding
- Sportbroek kort of lang
- T-shirt
- Gymschoenen. Dit in verband met de veiligheid en ter voorkoming van
onder andere wratten en voetschimmel. Bij het vergeten van gymschoenen gymmen de kinderen op blote voeten mee. Eventueel kunnen er
schoenen van een ander kind geleend worden. Gymmen op sokken of met
een maillot aan, is in verband met het gevaar van uitglijden niet toegestaan.
- Lang haar wordt vast gedragen. (staartje, knotje, vlecht)

Sieraden
Geen sieraden (zoals bijvoorbeeld oorbellen, armbandjes, kettinkjes, enkelbandjes, ringen). Eventueel kunnen
sieraden bij gymleraar Robin/groepsleerkracht in bewaring worden gegeven of in de klas achtergelaten worden. Dit is wel op eigen risico.
Armbandjes die niet af kunnen, mogen alleen worden
gedragen als deze zijn afgeschermd met een zweetbandje. Anders is het een te groot risico dat een leerling zelf
ergens met een armband aan blijft hangen of dat andere
leerlingen met hun vingers achter een armband blijven haken.
Let op: armbandjes die niet af kunnen en niet zijn afgeschermd door een zweetbandje worden doorgeknipt!
Regel omtrent gymkleding niet in orde
Heeft uw kind voor de derde keer zijn/haar gymkleding niet in orde wordt hij/zij
ingezet als scheidsrechter bij een activiteit en mag niet zelf deelnemen aan het
spel. De vierde keer zal er contact opgenomen worden met de ouders/verzorgers.
Blessures of andere redenen om niet mee te gymmen
Als uw kind niet mee kan doen aan de gymles in verband met een blessure ontvang ik graag een ondertekend briefje met de reden waarom uw kind geheel of
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gedeeltelijk niet met de gymles mee kan doen. Soms komt het voor dat kinderen
aangeven niet aan de les mee te kunnen doen, vanwege bijvoorbeeld kleine
wondjes, zere voeten of hoofdpijn. Dit kan voor het kind vervelend zijn maar het
wordt niet gezien als een reden om niet aan de gymles deel te nemen. In overleg
met gymleraar Robin/groepsleerkracht zal dan bekeken worden wat uw kind wel
mee kan doen. Geen briefje betekent gewoon gymmen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met gymleraar Robin, aanwezig op dinsdag
en donderdag. Bereikbaar per mail: robin.breuer@xpectprimair.nl

Heb jij zin om in de herfstvakantie met een team de dag sportief en
gezellig door te brengen? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi Hockey!
Wie?

Kinderen uit groep 4 t/m 8

Wanneer?

16 t/m 18 oktober. Je speelt op 1 dag.

Waar?

Hockeyvelden van HC Tilburg (Bredaseweg 447, Tilburg)

-

Let op! Als je deelneemt, moet je scheenbeschermers dragen. Heb je deze niet vraag eens bij neefjes/nichtjes, vriendjes/vriendinnetjes, buren
etc. of je hun scheenbeschermers voor een dagje mag lenen.
- Ook is het dragen van een bitje (mondbescherming) verplicht. Voor €
1,50 heb je al een bitje. Geef aan op het invulstrookje als je er een nodig
hebt.
Hockeyvereniging. HC Tilburg zorgt voor bitjes!
- Als je een eigen hockeystick en bitje hebt, mag je deze natuurlijk gebruiken.
- Het inschrijfgeld bedraagt €3,70 per leerling.
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Begeleiders/coaches gevraagd!
Elk team heeft ook een begeleider nodig. Van de begeleider wordt verwacht dat
hij/zij:
- 18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor het team;
- Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel
op het veld als daarbuiten;
- Er voor zorgt dat het team op tijd klaar staat voor de volgende wedstrijd;
- Tijdens de wedstrijd de kinderen op een positieve manier aanmoedigt.
Doe je mee?
Mail dan de onderstaande gegevens voor 12 september naar robin.breuer@xpectprimair.nl
- Je voor en achternaam
- Welke klas je zit.
- Of je lid bent van een hockeyvereniging. Zo ja, van welke?
- Of je beschikt over een eigen bitje of één nodig hebt.
5

-

Of je beschikt over een eigen hockeystick, lenen van de organisatie is mogelijk!
Of ie je iemand hebt die jou wilt begeleiden. Graag zijn of haar telefoonnummer vermelden.

Vragen of opmerkingen kan je richten aan
robin.breuer@xpectprimair.nl
Fijn weekend allemaal

Team Meander
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