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Parkeren 
Deze week hebben we een bericht ontvangen vanuit buurtbewoners dat er sprake is van ernstige 

parkeeroverlast. 

Graag willen we jullie aandacht hiervoor en medewerking hierbij vragen.  

Willen jullie er alstublieft voor zorgen dat we samen zorgdragen voor een veilige situatie rondom onze school? 

Dit betekent zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school komen en wanneer u met de auto komt, wilt 

u er dan voor zorgen dat u uitsluitend in parkeervakken parkeert? 

Op deze manier zorgen we ervoor dat alle kinderen veilig naar school kunnen komen en dat de buurtbewoners 

zo min mogelijk overlast ervaren. 

Bedankt voor jullie medewerking! 

 

  

Samenwerken bovenbouw 
De groepen 6, 7 en 8 werken op verschillende momenten tijdens de week groepsdoorbrekend. Hiermee willen 

we de sociale en samenwerkingsmogelijkheden vergroten. Dit doen we onder andere met Nieuwsbegrip. Bij 

Nieuwsbegrip werken kinderen op hun eigen niveau samen in drietallen, waarbij er overlegd moet worden om 

tot antwoorden te komen. Iedere week staat een actueel onderwerp centraal. Zo is ook de week tegen pesten 
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voorbij gekomen. De kinderen hebben samen gekeken naar belangrijke informatie die in de samenvatting hoort. 

Daarna heeft ieder zijn eigen samenvatting geschreven. Een paar van deze samenvattingen vindt u hier in deze 

memo: 

De week tegen pesten 

In de week van het pesten is het belangrijk dat kinderen terecht kunnen bij hun school of ouders en erover 
kunnen praten. Er is minder gepest dan in 2014, maar er wordt nog wel gepest. Bij online pesten bij 15-18 jarigen 
gaat pesten meestal lastiger, er worden foto’s, films gemaakt of er wordt geroddeld. Er zijn ook tips voor pesten: 
1. Ga respectvol met elkaar om. 2. Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. En ik hoop dat 
iedereen stopt met pesten! Vincenzo, groep 7 

Week tegen pesten 
Pesten komt vaak voor. Op de basisschool wordt meer gepest dan op de middelbare. Daar hebben ze onderzoek 
naar gedaan. We willen dat pesten stop. Daarom is de week tegen pesten ontstaan. Eva, groep 8 

Er wordt minder gepest, maar het bestaat nog steeds. In 2014 was dat 14% maar op de middelbare veel minder en 
in 2016 is dat gedaald. De manier van pesten verandert. Vrijwel eerst persoonlijk en nu via social media. En 
meestal worden meisjes gepest want die zijn daar te vinden. Op school hebben ze ook aanspreekpunten. Ze 
hebben ook een game gelanceerd. Dan ga je in gesprek met pestsituaties. Shareena, groep 8 

 

 

   

Handbaltoernooi 
Gisteren heeft groep 7 meegedaan aan een handbaltoernooi. 
Eerst waren er 15 teams die eigenlijk mee mochten doen,maar er waren nog meer teams die mee mochten doen. 
Toen deden er opeens 20 teams mee.Er was toen een beetje chaos bij de organisatie. 
Er waren 3 pouls wij zaten in poule 1.We speelden meteen de eerste wedstrijd(1-1) gelijk.Daarna moesten we 3 
wedstrijden wachten.Toen speelden we weer en toen wonnen we (2-1).Daarna moesten we 2 wedstrijden 
wachten. 
Toen kwam juf Ciska kijken en meneer Arnoul. 
We moesten toen tegen best ruwe kinderen. Die zaten ook op handbal. We hadden het best lastig.  
We kwamen 1-0 achter, daarna maakten we de 1-1. Toen kregen we de 2-1 achter en daarna in de laatste seconden 
werd Vince Keihard onderuit gehaald. 
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Toen kregen we in de laatste seconden een vrije bal. Bram nam de vrije bal, ze dachten dat hij in een keer de bal 
ging schieten. 
Maar Marten stond links naast Bram. Bram passte naar Marten en schoot in de laatste seconden de bal in de 
goal. 
Daarna hadden we weer pauze dat hadden we wel verdiend na zo`n wedstrijd vonden we zelf. 
We moesten toen tegen de eerste plaats van onze poule. We moesten sowieso winnen om door te gaan. 
We wonnen de wedstrijd met 2-0. Dus we mochten door naar de halve finale maar we hoorden dat helemaal niet 
van de mensen die dat omroepen. 
Ze zeiden dat we 2de waren geworden in onze poule. 
Maar dat was niet zo, dat wisten we gewoon. 
Uiteindelijk kwam een meneer naar één van onze begeleiders toe. 
Die zei dus: het is niet helemaal goed gegaan met de puntentelling, want er waren ook zoveel teams die op het 
laatst opeens meededen. 
Dus eigenlijk moesten wij dus naar de halve finale.  

Toch was het wel een gezellige en sportieve middag. 

 Dit was de Memo van Marten en Vince, groep 7.och was het wel een gezellige en sportieve middag. 

INOS onderwijsdag 
Op maandag 23 oktober is er weer een INOS Onderwijsdag. Al vele jaren is het ‘traditie’ dat wij de dag 
na de herfstvakantie een gezamenlijke studiedag hebben met alle INOSscholen. 
Dit jaar wordt de dag voor het grootste gedeelte georganiseerd met de eigen organisatorische 
eenheid. Dat betekent dat wij dit programma samen met De werft en De Driezwing doorlopen. In de 
ochtend staat het nieuwe koersplan van INOS centraal. Na een gezamenlijke start, gaan de scholen 
afzonderlijk aan de slag met een vertaling van dit koersplan naar schoolbeleid. In dit schooljaar zullen 
wij namelijk komen tot een nieuw Meerjaren Beleidsplan voor Kievitsloop voor de periode 2018-2022. 
Het koersplan is hierbij vertrekpunt. 
In het middagprogramma gaan we met de drie teams (nader) kennismaken. Dit doen we middels een 
spel/ quiz. 
De dag wordt afgesloten met een samenzijn op het bestuursbureau, zodat er ook gelegenheid is tot 
het ontmoeten van collega’s buiten de eigen organisatorische eenheid. 

  
 
Herhaald bericht: typcursus 
Inmiddels hebben we al wat aanmeldingen ontvangen. We zijn nog op zoek naar kinderen die met ons mee 
willen doen. U kunt er voor zorgen dat we niemand hoeven teleur te stellen.  
Wilt u uw zoon/dochter mee laten doen, meldt hem/haar dan zo snel mogelijk aan via onze website. Als er 
voldoende aanmeldingen zijn, gaan we nog dit najaar van start.   
Onze digitale folder vindt u als bijlage bij deze memo. 

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook dit schooljaar is het weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar 
eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van oktober t/m april een interactieve 
typecursus meteen na schooltijd. Tijdens de lessen leren de kinderen om met 10 vingers blind te typen, in 
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Microsoft Word te werken en te mailen. Op school en thuis oefenen de kinderen in ons online programma 
Typeworld.  
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland 
alle letters leren typen. Door onze persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor dat 99.8% het diploma haalt! Wilt u 
alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor meer informatie 
kunt u ons ook bellen: 076-5964931.  

Met vriendelijke groeten, 
Sylvia Ligterink  
Kindertypecursus.nl  

 

Bericht van CJG Breda 

 

Boos! 

Bijna iedere ouder kent het tafereel, een peuter die een woedeaanval krijgt in de supermarkt. Dat negeren dan 

vaak het beste werkt, weten we wel. Maar wat doe je als je kind lang na de peuterpubertijd snel boos doet?  

Gevoelens herkennen 

Geruststellende gedachte: boosheid is een emotie waar je kind mee om kan leren gaan. Jij kan helpen. Benoem 

de gevoelens van je kind van jongs af aan: ‘Wat een verdriet, heb je je pijn gedaan? Of, je kijkt zo bang, ben je 

geschrokken?’ Luister goed naar je kind, dan kun je zijn of haar gevoelens goed begrijpen en met hem bespreken. 

Spreek gevoelens uit voor je kind als het dat zelf niet kan. Soms weet je kind niet of het nou boos, bang of 

eigenlijk heel verdrietig is.  

Emotioneel evenwichtig 

Van alle emoties wordt boosheid het meest onderdrukt. Boosheid wordt vaak afgekeurd omdat het bij kinderen 

kan resulteren in gedrag als schreeuwen, schoppen, slaan of bijten. Het ontstaat als het anders loopt dan je kind 

dacht of wilde. Deze emotie varieert in uiting van ergernis tot razernij en kan heftig voor jou en je kind zijn. Toch 

is boosheid een emotie waarvan het goed is dat je kind die leert ervaren en uiten om tot een emotioneel 

evenwichtig persoon uit te kunnen groeien.  

Tips: 

• Leer je kind dat hij wel boosheid mag voelen maar dat het niet de bedoeling is dat hij iemand pijn doet. 

• Op het moment dat je kind woedend is, heeft het geen zin om over zijn boosheid te praten. Wacht 

daarmee tot je kind (en jijzelf) is afgekoeld. Vertel dan op een rustige maar duidelijke manier dat boze 

gevoelens er mogen zijn, maar het gedrag dat daarmee gepaard gaat niet. 

• Als je kind slaat of schopt, doe dan niet hetzelfde. Schreeuwen en je stem verheffen helpt evenmin. Grijp 
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wel meteen in als je kind iemand anders pijn doet. 

Eerst denken, dan doen 

Het ene kind is van nature temperamentvoller dat het andere. Er kan dus een groot verschil zijn tussen twee 

kinderen hoe ze hun boosheid uiten. Ook voor jou als ouder is het interessant om te bekijken hoe je zelf met 

deze emotie omgaat. Hoe ga je bijvoorbeeld om met je eigen boosheid waar je kind bij is? Het zinnetje ‘Eerst 

denken dan doen’, kan je kind helpen: leer hem eerst te denken en dan pas te doen als hij boosheid op voelt 

komen. 

CJG Breda 
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht bij de School-
CJG-er van CJG Breda.  Op jouw school is dit: Natascha Maas 
 e-mail: natascha.maas@cjgbreda.nl 
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten, 
docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en 
jongeren werken. 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie toe! 

Tot dinsdag 24 oktober! 
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