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Nieuws en mededelingen van de directie
Vissen?
Meester, meester, we willen graag vissen in de klas mag dat? Kinderen van de groep van juf Lotte kwamen
met rode koontjes op mijn kantoor met deze vraag. Aanleiding was de spreekbeurt van Mees over vissen. Ik
heb de leerlingen gevraagd of ze nagedacht hadden over eerste en maandelijkse kosten; over vakanties,
over schoonmaken e.d.
Hier hadden de kinderen zich al op voorbereid. Ik kreeg een A4-tje met de benodigdheden, de kosten, zelfs
was er nagedacht over manieren om geld in te zamelen. Kortom een prachtig initiatief van kinderen waar je
natuurlijk geen nee op kunt zeggen!
Marietje Kessels Project (MKP)
Voor groep zeven doen wij ieder jaar mee met het Marietje Kesselsproject. Maar wat is dat nu precies?
Het Marietje Kessels Project (MKP) is een psycho fysiek preventieproject, met als doel het vergroten van de
weerbaarheid bij kinderen op het basisonderwijs.
In de trainingen leert de één zijn rug wat meer te rechten en weer een ander leert om hulp te vragen.
Kinderen leren voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij te kwetsen en ontwikkelen
hun zelfvertrouwen. De trainingen bereiden ook voor op de omgang met anderen op de middelbare school.
Daar moet je zelfstandig keuzes gaan maken en worden de groepjes weer opnieuw ingedeeld. Waar sluit jij
je bij aan? Hoe ga je om met groepsdruk? In de lessen wordt zowel de sociale weerbaarheid, mentale
weerbaarheid als de fysieke weerbaarheid getraind.
Belangrijke onderwerpen die in de training aan de orde komen en onderling besproken worden zijn:
• Opkomen voor jezelf
• Houding en uitstraling
• Doorzettingsvermogen
• Zelfreflectie
• Grensoverschrijdend gedrag
• Kindermishandeling
• (Online) Pesten
• Internet gebruik
• Rekening houden met een ander
• Groepsdruk
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WIE GEVEN DE TRAININGEN?
De trainingen worden gegeven door professionele trainers met een pedagogische achtergrond op HBO
niveau en zijn gekwalificeerd in het geven van het Marietje Kessels Project. Onze trainers hebben ruime
ervaring binnen hun vakgebied en zijn gespecialiseerd in het geven van psycho fysieke en sekse specifieke
weerbaarheidstrainingen als het MKP.
WAAR?
Het Marietje Kessels Project wordt zo dicht mogelijk bij de kinderen zelf aangeboden. Op school en onder
schooltijd.
VOOR WIE?
Het Marietje Kessels Project is er voor leerlingen in groep 7 en 8 in het basisonderwijs.
HOE LANG DUURT HET?
Het Marietje Kessels Project duurt maximaal 12 weken.
WERKT HET?
Het Marietje Kessels Project is opgenomen in de databank van effectieve jeugdinterventies van het
Nederlands Jeugd Instituut. Het werkt dus!
Herhaalde oproep
We zijn dringend op zoek naar ouders die ons kunnen helpen met het lezen met kinderen. Als u op dinsdag
middag of donderdagmiddag 2 uren tijd heeft (en er natuurlijk ook zin in hebben), kunt u zich opgeven bij
meester Maurice: m.dehaan@catent.nl
Project oertijd
25 maart starten we met het project “de oertijd”. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels al getroffen:

Fijn weekend en veel leesplezier
John Verweij
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Nieuws van groep 1/2
In de weken van 11 tot en met 24 maart hebben we het in onze klas over voorjaarsbloemen.
Samen met de stagiaires logopedie hebben we het in kleine groepjes gepraat over verschillende
soorten bloemen en juf Jiska had zelfs echte voorjaarsbloemen mee naar school genomen, zodat
we ze echt konden zien en ruiken. En weet U wat we ook al kunnen? Wij weten al hoe sommige
bloemen heten. We weten al hoe een sneeuwklokje, een hyacint en een tulp eruit zien en ook het
blauwe druifje en een krokus kunnen we al herkennen. Knap toch!

De volgende dag hebben we een tekening gemaakt van de voorjaarsbloemen. We tekenden eerst
met wasco de bol en de worteltjes en daarna de steel, de blaadjes en de bloem. Er was je klaar?
Dan mocht je met dunnen waterecoline over de tekening gaan. Het lijkt wel toveren!!! Wij zijn
trots op wat we hebben gemaakt en wilt U het zelf komen bekijken, de tekeningen hangen in de
kleutergang, Dus WELKOM!!!
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Nieuws van groep 5
Kanjertraining
Wij vertellen jullie graag iets over de Kanjerlessen die wij wekelijks krijgen in groep 5. Elke twee á drie
weken staat er een ander thema centraal. De verhalen die bij de thema’s horen gaan over zwerver Peanut.
Hij wil het graag goed doen, maar het gaat nogal vaak mis. Enkele thema’s die voorbijgekomen zijn; vragen
stellen en antwoord geven, luisteren en samenwerken, vriendschap, e.d.
Elke Kanjerles eindigt met een vertrouwensoefening. We leren elkaar vertrouwen en we leren dat we op
elkaar kunnen rekenen! Afgelopen donderdag hebben wij de volgende oefening gedaan;
Dobberen; bij deze opdracht staan de kinderen in een klein kringetje van 7 of 8 kinderen. Één van de kinderen gaat in
het midden staan. De kinderen die in het kringetje staan gaan het kind in het midden tegenhouden. Als het ware gaat
het kind in het midden als een dobber heen en weer, alle kanten op in de kring waarbij de voeten van het kind zoveel
mogelijk tegen elkaar staan en op één plek blijven.

Iedereen heeft het gevoel ervaren dat we elkaar opvangen. Dit proberen wij ook te doen buiten de
Kanjerlessen om. We ‘vangen elkaar op als de ander ons nodig heeft’.
Ook bij de gymles van juf Ellen afgelopen dinsdag hebben we een vertrouwensoefening gedaan. We
hebben elkaar geblinddoekt over een parcours begeleid. We vonden dit een hele goede
vertrouwensoefening, bedankt juf Ellen!
Project
EInd maart starten we op school met het project; de ‘oertijd’. Afgelopen vrijdag kregen we als voorproefje
onze eerste handvaardigheidsles over dit thema. We hebben geleerd wat rotsschilderingen zijn, gekeken
naar schilderingen van vroeger en toen met sjablonen en pastelkrijt samen rotsschilderingen van de jacht
gemaakt. We maakten hierbij gebruik van contouren, houding en overlapping, zodat te zien is dat de jacht
in volle gang is.
Hierbij enkele foto’s.
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Nieuws van groep 7/8
Nieuws uit groep 7/8
Deze week is het in Zwolle de week van de techniek.
Daarom zijn we met alle groep 7 leerlingen maandag op bezoek geweest bij het Deltion College.
Het was erg leuk om eens zo’n grote school te bezoeken en te kunnen zien wat voor lessen er daar zoal
gegeven worden.
Er waren twee onderdelen waar we aan mee hebben gedaan.
 Rondleiding
We werden rondgeleid door studenten. We hebben heel wat technieklokalen bezocht, enkele daarvan
waren: Houtbewerking, autotechniek en luchtvaarttechniek. Vooral deze laatste maakte veel indruk op alle
kinderen. Enkelen mochten zelfs in een F16 zitten!
 Maken van een techniekwerkstukje
Alle leerlingen kregen een bouwpakketje waarmee, onder leiding van studenten en vrijwilligers, een
propeller gemaakt kon worden werkend op zonne-energie.
Als afsluiting kregen alle kinderen wat te drinken, een tas en een
formulier waarmee ze komende zaterdag bij verschillende
technische bedrijven gereedschap kunnen ophalen!
Al met al was het een leuke en leerzame middag.
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Nieuws over lentekriebels

De Week van de
Lentekriebels
Ook Facet doet dit jaar weer mee
met de Week van de Lentekriebels.
Deze is van maandag 18 maart t/m
vrijdag 22 maart.

Wat is de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het (speciaal)basisonderwijs een
hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit
jaar is het thema; ‘Ik wil het weten – heb je me alles al verteld?’ Het is een breed thema dat aansluit op de
nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat over informatie op het gebied van relaties en seksualiteit waar
kinderen vragen over hebben. Kinderen willen alles weten en willen de zekerheid hebben dat wij hen ook
alles hebben verteld wat zij moeten weten!

Waarom aandacht voor dit thema in de klas?
De klas is een goede plek om dit soort vragen te beantwoorden. Door in te gaan op de vragen die
kinderen hebben laat je zien dat seksualiteit een normaal onderwerp is waar openlijk over gesproken
mag worden.
Relationele en seksuele vorming op jonge leeftijd draagt bij aan de seksuele ontwikkeling van het kind
en een positieve seksualiteitsbeleving. Het bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid. Door in te
gaan op de vragen van kinderen laat je zien dat kinderen met vragen en problemen bij de leerkracht
terecht kunnen.
Een algemene reden om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit in het algemeen is dat sinds
2012 het thema seksualiteit is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen zijn
daardoor ook verplicht aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Doel en meerwaarde van deze week
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde
seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere
leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al
aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks,
verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit project dan kunt u contact opnemen met onze
directeur John Verweij.
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Nieuws over project “De oertijd”

Vanaf 25 maart tot 16 april hebben we een school breed project dat gaat
over :

“De oertijd”
We gaan beleven, leren en werken over de tijd van de dino’s (groep 1-2) en de tijd
van de eerste mensen in Nederland (groep 3-8) : de prehistorie!
We maken een sprong terug in de tijd en gaan op ontdekkingstocht
Hoe zag de omgeving er in de oertijd uit? Wat voor klimaat heerste er? Wie at er
wat? Hoe rook het? Hoe leefde men? Hoe kleedde men zich in die tijd? Hoe woonde
men? En wat deed men de hele dag?
We starten met het project op 25 maart en sluiten dit af op 16 april.
Ook nieuwsgierig geworden? Zet dan 16 april alvast in uw agenda, want dan gaat u
op reis naar de oertijd. We nodigen u uit voor deze reis op 16 april in de aula van de
school.
Er zijn al een paar dingen bekend die er staan te gebeuren tijdens de projectweek.
-

-

Groep 1,2 gaat naar dinoland ( datum volgt)
Groep 3-5 gaat op 2 april naar de Hunebedden (Borger)
Groep 6-7 gaat op 4 april naar de Hunebedden (Borger)
Groep 7/8-8 gaat op 5 april naar de Hunebedden (Borger)
Om 8.50 uur vertrekken de bussen, dus extra belangrijk dat uw kind op tijd
komt!
12 april vilt dag : 8.50 -15.00 uur gaan de kinderen van de groepen 5-8 vilten,
onder leiding van Monica Sierat (beeldend kunstenaar) en een aantal ouders.
Op 16 april hebben we de afsluiting van het project.
Om 12.45 -13.45 uur voor de ouders van groep 6-8
Om 14.00 -15.00 uur voor de ouders van groep 1-5

Voor vragen kunt u terecht bij de Werkgroep Cultuur : Karin (gr1/2), Lisbeth (gr 3), Reina (gr 4) en
Froukje (gr7/8)
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