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  INFO 5                                                                   WOENSDAG 12 JANUARI 2022 

 

Hou de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten. 

WEEK  2  10 JANUARI T/M 16 JANUARI 

Woensdag 12 januari  INFO 5 op internet 

Dinsdag 18 januari 19.30 uur MR vergadering 

WEEK  3  17 JANUARI T/M 23 JANUARI 

IEP-TOETSEN 

Dinsdag 18 januari Middag Groep 8 bezoek Nieuwe Veste (ovb) 

Donderdag 20 januari Middag Groep 8 bezoek Vechtdal College (ovb) 

WEEK  4  24 JANUARI T/M 30 JANUARI 

IEP TOETSEN 

    

WEEK  5  31 JANUARI T/M 6 FEBRUARI 

IEP TOETSEN 

Maandag 31 januari 11.00 uur Leerlingenraad 

12.15 uur Kinderen vrij, studiemiddag 

Woensdag 2 februari  INFO 6 op internet 

    

WEEK  6  7 FEBRUARI T/M 13 FEBRUARI 

Maandag 7 februari 19.00 uur Ov-vergadering 
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NIEUWE LEERLINGEN 

We hebben op 15 december 2 nieuwe leerlingen mogen begroeten in groep 1a/2a en 1b/2b, 

te weten Sem en Liz Kleinheerenbrink. We hopen, dat ze zich snel thuis voelen en wensen  

hen een fijne tijd bij ons op school. 

 

DALTON 

Samenwerken  

Samenwerken is een van de speerpunten binnen onze Daltonschool. Binnen de groepen wordt 

dit nog steeds dagelijks gedaan. Kinderen krijgen opdrachten waar ze samen aan moeten 

werken om tot een goed eindresultaat te komen. Binnen deze opdrachten worden een groot 

aantal vaardigheden aangesproken. Ze moeten elkaar (leren) vertrouwen, gebruik maken van 

ieders talent.  

Naast het samenwerken binnen de groep, werken we ook samen met andere groepen. De 

kinderen van groep 8 zijn bijvoorbeeld leesmaatjes met kinderen uit groep 3. Zo leren ze met 

en van elkaar.  

 

 

KANJERTRAINING  

In groep 7 worden nog steeds kanjeroefeningen gedaan. Dit gaat natuurlijk het gehele jaar 

door. Aan het einde van de dag doen we een complimentenrondje. Dit was in het begin af en 

toe wel lastig, maar dit gaat ook steeds beter. We starten ook met het zonnetje van de week. 

Een week lang staat één leerling centraal. 

Door ook spontane oefeningen te doen, zien we dat iedereen steeds meer zichzelf mag zijn en 

blijven.  

 

LEERLINGENRAAD 

Veilig gevoel: veel kinderen voelen dat er veel gebeurt door corona, in en buiten de school. We 

geven hier veel aandacht aan bijvoorbeeld door een groepsvergadering 1x in de 2 weken 

minimaal. Er is afgesproken dat als er iets is dan kan je het zeggen, maar je kan ook een 

briefje achterlaten of in de groepsvergaderingsmap schrijven dan gaan juffen/ meesters over dit 

onderwerp beginnen. Groetjes de leerlingen van de leerlingenraad. 

  

 

VERVEN STOEL PODIUM 

Op ons podium staat een hele mooie roze stoel. We zouden deze graag in een Kwinkslagkleur 

willen hebben. Kan iemand/ heeft iemand zin om deze te verven? Geef dit dan even door aan 

juf Ria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: als u nog een kind thuis heeft dat nog niet naar school gaat, denkt u er dan aan om uw 

kind in te schrijven! Formulieren zijn bij de conciërge te verkrijgen. 
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BIJLAGE: 1. TREFWOORD 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

KIDSPRAAT 
 
Juf heb jij ook wachtplein? 
 
 
 
 
 
Juf tegen leerling: 
Wat heb je gekregen voor je verjaardag? 
Leerling: cadeautjes, heel veel cadeautjes! 
Juf: wow, wat voor cadeautjes? 
Leerling: ingepakte! 
 

 

 



 

Inspirators voor betekenisvol onderwijs – Trefwoord Ouderbrief – ‘thema ‘Groeien!’ 

Groeien! 

Ouderbrief bij Trefwoord 

thema 2-3 (10–28 jan. 2022)  

 

Groeien 

Groeien doen we allemaal. Dat je groeit ontdek je steeds weer opnieuw als de broek die je 

draagt opeens tekort is. Of als de trui wel gekrompen lijkt door het wassen.  

Dat is niet zo, je bent gegroeid! De trui past jou niet meer. Niet ieder kind 

volgt de gemiddelde groeicurve. Er bestaat geen gemiddeld kind. Je maakt 

je eigen groei door, die bij jou past. De ene keer ben je wat sneller. De 

andere keer duurt het allemaal wat langer voordat iets lukt of dat je het 

begrijpt. Dat is niet erg, dat hoort bij het leven en groeien.  

En wij opvoeders mogen een beetje helpen met aandacht, ruimte geven, 

grenzen stellen, uitdaging aanbieden en vertrouwen schenken. 

 

Wat betekent groeien nog meer? 

In dit thema onderzoeken de kinderen hoe het zit met de betekenis van groeien. Want… 

    Want groeien is verder in de hoogte schieten. 

Telkens wat langer. Van groter naar groot. 

Groeien is steeds nieuwe dingen beleven. 

Zo gaat de weg van geboorte naar dood. 

 

Hoe ervaren de kinderen het dat ze groter worden? Volgens dit gedicht 

groeien we blijkbaar ons hele leven lang! Hoewel… oudere mensen 

krimpen weer een beetje. Maar groeien is meer dan alleen langer worden. 

We ontdekken samen met de kinderen hoe ze ook groeien in kennis, in 

vaardigheden, in ambities en dromen. Als je naar school gaat ontdek je dat je steeds meer leert. 

Zo leer je in de onderbouw dat de wereld groter wordt als je opeens kunt lezen.  

In de bovenbouw wordt nagedacht over de vraag of alles moet kunnen.  

Niet alleen wij hebben ruimte nodig om te groeien, ook de natuur heeft het recht om te groeien 

en te bloeien. Zo mogen er bomen groeien naast de wegen.  

 

Een van de Bijbelverhalen in dit thema gaat over Johannes de Doper 

die de mensen oproept om op een andere manier te gaan leven. 

Johannes de Doper leeft in de woestijn, eet sprinkhanen, honing en 

wilde bijen en draagt een mantel van kamelenhaar. Hij wil dat 

mensen eerlijker en rechtvaardiger gaan leven.  

Hij roept de mensen op om zich te laten dopen zodat mensen 

kunnen leven zoals God dat wil. Zo laat hij zien hoe ze kunnen groeien in mens-zijn. Jezus vraagt 

aan Johannes om hem te dopen. Johannes aarzelt. Dat kan toch niet dat Jezus dit vraagt?  

Maar Jezus staat erop. Op het moment dat Johannes Jezus doopt ziet hij de hemel open gaan. 

De Heilige Geest daalt als een duif neer uit de hemel.  

Na de doop van Jezus laten veel mensen zich dopen door Johannes.  

In de verhalen die volgen gaat Jezus op zoek naar leerlingen. Jezus 

maakt zieke mensen beter.  Ook gaat Jezus op een berg zitten en 

geeft les aan zijn leerlingen. Jezus legt uit hoe belangrijk het is om 

mensen die verdriet hebben te troosten, mensen die honger hebben 

eten te geven of een bezoek te brengen aan iemand die gevangen zit.  

Zo wordt Jezus een voorbeeld van wat het betekent een goed mens te zijn. 


