
  

  

Persbericht 4 
Schooljaar 2020-2021 

 Compliment 
Ik dacht al wel  
Dat ik het kon 
Maar was toch  
Wat gestrest, 

Ik aarzelde 
Toen ik begon, 
Maar daarna 
Ging het best. 

Jij zag het, 
Je zei: ‘Goed gedaan! 

Wat een goede aanpak! 
Je hebt flink doorgezet!’ 

En kijk: daar heb ik nou wat aan. 
Wat fijn dat je er bent.  

 
 
 

 
Gerard van Midden.  
 
Verderop in dit persbericht leest u meer over een growth mindset. Kinderen 
leren dat ze iets NOG niet kunnen en dat we hen begeleiden bij het zoeken naar 
manieren waardoor ze het wel gaan kunnen.  
 
Deze eerste weken is veel gesproken over de manier waarop jezelf naar 
situaties kijkt. Denk jij ‘Ik kan het niet?’ of ‘Ik kan het nog niet. Hoe gaat het mij 
wel lukken?’ 
 
 
Bijlagen: 

• Beslisboom corona 

• Flyer kinderboekenweek 

• Flyer SHOEBY VIP avond. U komt toch ook? 
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Kind thuis met symptomen van Corona 
Deze week heeft u een brief ontvangen met up to date informatie rond Corona. Wanneer u 
uw kind ziek meldt, zullen we u vragen of uw kind thuis kan werken. Als dat mogelijk is zal de 
leerkracht binnen twee werkdagen werk sturen dat uw kind thuis kan maken.  
Het blijft voor iedereen zoeken en het zich steeds opnieuw aanpassen. 
  
Als bijlage hebben we de laatste versie van de beslisboom toegevoegd.  
 
 
 

http://www.wijngaard-hia.nl/


  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek 
Van 30 september t/m 9 oktober is de Kinderboekenweek met het thema: En Toen?  
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Breng geschiedenis tot leven en ontdek werelden van 
vroeger.   
In de groepen gaan we aan de slag met verschillende tijddelen.  
 
Groepen 1 en 2  Prehistorie/ Jagers en de Boeren  
Groepen 3  Grieken en Romeinen  
Groepen 4  Middeleeuwen  
Groepen 5  VOC; ontdekkers en hervormers  
Groepen 6  Regenten en vorsten  
Groepen 7  Pruiken en revoluties  
Groepen 8  Burgers en stoommachines  
 
Op 30 september gaan de groepen 1 t/m 4 in het speellokaal terug in de tijd van Rembrandt. Op donderdag 1 
oktober zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt. Zij volgen een circuit met activiteiten uit de diverse tijdvakken. 
Tevens houden we een kleurwedstrijden voor de groepen 1, 2 en 3. De groepen 4 gaan meedoen aan een 
tekeningwedstrijd en de  groepen 5 en 6 houden een voorlees of schrijfwedstrijd. Per groep zal er een winnaar 
gekozen worden. Zij krijgen een leuk prijsje. 
Voor de groepen 7 en 8 is er per groep een voorleeswedstrijd. De finale is op maandag 5 oktober met een 
echte jury. 
We sluiten af met een boekenbal op donderdag 8 oktober voor de groepen 1 t/m 4 in het speellokaal onder 
schooltijd. 
Voor de groepen 5 t/m 8 is het boekenbal op vrijdag 9 oktober zoals aangegeven in onderstaand schema. 
 

17:25    Kinderen groep 5a worden buiten opgehaald door de leerkracht  
17:30 – 17:50 Feest voor groep 5a   
17:50    Kinderen groep 5b worden buiten opgehaald door de leerkracht   
17:55 – 18:15 Feest voor groep 5b   
18:15     Kinderen groep 5c worden buiten opgehaald door de leerkracht  
18:20 – 18:40 Feest voor groep 5c   
18:40     Kinderen groep 6a worden buiten opgehaald door de leerkracht  
18:45 – 19:05 Feest voor groep 6a   
19:05     Kinderen groep 6b worden buiten opgehaald door de leerkracht  
19:10 – 19:30 Feest voor groep 6b   
19:30     Kinderen groep 7a worden buiten opgehaald door de leerkracht  
19:35 – 19:55 Feest voor groep 7a   
19:55    Kinderen groep 7b worden buiten opgehaald door de leerkracht  
20:00 – 20:20 Feest voor groep 7b   
20:20    Kinderen groep 8a worden buiten opgehaald door de leerkracht  
20:25 – 20:45 Feest voor groep 8a   
20:45    Kinderen groep 8b worden buiten opgehaald door de leerkracht  
20:50 – 21:10 Feest voor groep 8b  
 
Kinderen worden door de eigen leerkracht opgehaald bij de hoofdingang. 
Na de feesttijd worden de kinderen via de uitgang bij de BSO naar de gang van de groepen 3 gebracht door de 
desbetreffende leerkracht(en). Hier kunnen ze de jas pakken en een versnapering. Vervolgens worden ze aan de 
zijkant van het plein teruggebracht naar de ouders. Doordat er steeds slechts twee groepen zijn, voorkomen we 
drukte op het plein. 
Marius Boeken zal dit jaar niet op het boekenbal aanwezig zijn. Het is wel mogelijk om online boeken te bestellen. 
Hiervoor krijgt uw kind op woensdag 30 september een flyer mee. Zoals voorgaande jaren krijgen we als school 
ook dit jaar 10% van de opbrengst. 
Hieronder vindt u de flyer. Als u het leuk vindt, kunt u alvast rondneuzen en bestellen. De boeken worden 
uitgeleverd op school. 

 
 

 
 



  

 
 
 
  

Praktisch verkeersexamen 
Vorig schooljaar kon het praktisch verkeersexamen niet doorgaan.  
Mede dankzij de hulp van ouders die, op zo’n kort termijn toch een 
handje hebben kunnen helpen, heeft dit examen afgelopen woensdag 
plaatsgevonden. Het is fijn dat het gelukt is om de kinderen van groep 
8 toch deze ervaring te geven. Iedereen bedankt voor de hulp!  
 

 

Week tegen het pesten 
Deze week is de week tegen het pesten. In het nieuws konden we lezen dat het cyberpesten afgelopen jaar is 

toegenomen. Het is belangrijk onze kinderen te begeleiden bij het omgaan met social media. We leren hen 

hoe je sociaal kunt zijn naar mensen in je omgeving. Sociaal zijn op social media hoort hier tegenwoordig ook 

bij. Hier is het misschien nog wel lastiger om in de gaten te houden wat sociaal wenselijk gedrag is. Je tikt al 

snel iets terwijl je niet kunt zien hoe de ander het ontvangt of je niet makkelijk kunt nagaan of de ander het 

wel bedoelt zoals jij het ontvangt. Er zijn diverse onderwerpen om vanuit nieuwsgierigheid eens bij uw kind 

naar te vragen. Hieronder staan enkelen ter inspiratie genoemd: 

• Je wordt uit een groeps app gezet. Hoe voelt dat voor jou? Hoe zou een ander dat vinden? 

• Wat doe je als je je boos voelt worden door een bericht op what’s app? 

• Wanneer is iemand een vriend? 

• Wat doe je als iemand bij een spel vraagt apart in een chat te gaan? 

• Wat doe je als iemand, die je niet heel goed kent, in een chat vraagt af te spreken? 

• …….. 

Wanneer u ervoor kiest om met uw kind over één van deze onderwerpen te praten, is het goed dit te doen 

vanuit nieuwsgierigheid, zonder oordeel of zonder uw mening op te leggen. Als dat lukt zal het in moeilijke 

situaties sneller naar u toekomen. Door verschillende casussen alvast te bespreken, is het ook voorbereid op 

lastige situaties die op zijn/haar pad komen en heeft het er al over nagedacht waardoor hij/zij makkelijker de 

rol kan pakken die het zou willen.  

 
Schoolfotograaf 
Van 5 oktober tot en met 8 oktober 2020 komt de schoolfotograaf. Hieronder vindt u het schema.  

 
Vanwege corona zullen geen broertjes-zussen foto’s genomen worden. Het ophalen van broertjes en zusjes in 
diverse lokalen zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten met meer kinderen in contact komen dan tijdens een 
reguliere onderwijsdag. Deze wisseling willen we zoveel als mogelijk beperken.  
*De sterretjes zijn alleen relevant voor de werkgroep.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De data van oktober op een rij: 
• 29 september 17:00 tot 20:00 (kleding mag vanaf maandag opzij 

gehangen worden. Het kan dan 29 sept opgehaald en afgerekend 
worden). U kunt ook tijdens de avond shoppen.  

• 5 t/m 8 oktober schoolfotograaf 

• 7 oktober Voorleeswedstrijd 

• 8 oktober boekenbal groep Ko’ters, 1 t/m 4 in onderwijstijd 

• 9 oktober boekenbal groep 5 t/m 8 ’s avonds 

• 9 oktober persbericht 

• 16 oktober studiedag 

• 17 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

• 30 oktober persbericht 

 
 
 

 

Mindset en groeitaal 
Termen die je tegenwoordig veel hoort en leest, maar wat is het nu precies?Mindset heeft te maken met hoe je naar 
dingen kijkt en hoe je over dingen denkt.  
Er zijn twee verschillende manieren van denken. Je hebt een fixed mindset. Mensen met een vaste mindset gaan ervan uit 
dat je niet echt veel aan jezelf kunt veranderen en dat de dingen die bij jou horen min of meer vaststaan. Je hebt ook een 
growth mindset. Mensen met een groeimindset geloven dat iedereen zichzelf kan ontwikkelen en dat je altijd beter in iets 
kan worden.  
Zeg je bijvoorbeeld ‘Ik kan het niet!’ (fixed mindset) of ‘Ik kan het nog niet!’ (growth mindset). Eén woordje verschil, maar 
dit woordje zorgt juist voor zoveel meerwaarde! 
 
Een groeimindset helpt kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Het is de basis van (talent) ontwikkeling en groei. 
Groeimindset zorgt voor de motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor ontwikkeling  en leren. Door bewust 
gebruik te maken van groeitaal kun je kinderen helpen om een groeimindset te ontwikkelen. Maar wat is nu groeitaal?  
Groeitaal, taal waarbij je groeit. Het klinkt heel simpel en eigenlijk is het dat ook. Groeitaal kun je in veel situaties 
gebruiken. Als je kind bijvoorbeeld tegen jou zegt: ‘Ik ben hier niet goed in, dan kun tu de vraag stellen als ‘Wat heb jij 
nodig om dit leren?’. Hierdoor wordt de deur niet meteen dichtgegooid, maar help je je kind juist om verder na te denken 
hoe het probleem wel aangepakt kan worden. Het is net dat duwtje in de rug, waardoor je kind weer in beweging kan 
komen om een stapje verder te komen, verder te groeien.  
Of als je kind hoort zeggen: ‘Dit is genoeg’, stel dan eens de vraag ‘Fijn dat het lukt, hoe zou je het nog kunnen 
verbeteren?’ of ‘Wat heb jij nodig om dit te leren?’ of ‘Welke aanpak helpt jou om dit toch te leren?’ Hierdoor wordt de 
deur niet meer dichtgegooid, maar helpt u uw kind juist om verder na te denken hoe het probleem wel aangepakt kan 
worden. Het is net het duwtje in de rug waardoor uw kind weer in beweging kan komen om een stapje verder te komen, 
verder te groeien.  
Of als je je kind hoort zeggen: ‘Dit is goed genoeg’, stel dan eens de vraag ‘Fijn dat het lukt, hoe zou je het nog kunnen 
verbeteren?’ of ‘Wat heb je van de opdracht tot nu toe geleerd?’ Op deze manier leert je kind het proces te overzien en 
kan het bedenken wat voor de volgende keer weer handig is om in te zetten of juist niet.  
 
Ook complimenten geven valt onder de groeitaal. Maak dan vooral gebruik van groeicomplimenten. Dat zijn 
complimenten, waarin aangegeven wordt welke strategie ingezet is en wat dus bijgedragen heeft aan het succes. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Handig dat je om advies hebt vraagt! (Advies vragen is een strategie om in te zetten wanneer je er niet uitkomt) 

- Je hebt flink doorgezet! Doorzetten is een houding die helpt bij beter worden, ok als het even tegenzit of moeilijk 
is.)  

- Wat een handige aanpak! (het woord aanpak geeft aan dat er vooraf een plan is geweest en dat er over na 
gedacht is).  

- Top, een stap verder. (Een stap verder geeft aan, dat je verder gegroeid bent en dat in stappen gaat. Kleine 
stapjes zijn ook stappen vooruit).  

Op ons kindcentrum maken wij gebruik van groeitaal om de kinderen te stimuleren en ze bewust te laten worden van hun 
gebruikte strategieën en eigenaarschap. Daarnaast hopen wij dat het gebruik van deze taal overgenomen wordt door de 
kinderen zelf. In plaats van ‘Jij kunt ook niet’ kunnen ze ook tegen een klasgenoot zeggen ‘dat heb je goed geprobeerd, 
heb je hier ook al aan gedacht?’ Goed voorbeeld doet goed volgen.  
 
Doet u thuis ook mee aan groeitaal en groeicomplimenten? Dan maken we met elkaar een mooie groei door. Op 
www.platformmindset.nl zijn heel veel voorbeelden en informatie te vinden rondom de mindset.  
 
 
 

http://www.platformmindset.nl/


  

 

Ontruimingsoefening 
Afgelopen woensdag hebben we een brandoefening gehad. Het lawaai 
van het alarm was vooral voor de jongste leerlingen eventjes een hard 
geluid. Met handen op de oren gingen ze naar buiten. Het ontruimen 
ging vlot. In 3 minuten stonden we compleet op de juiste plekken.  
 
 
 


