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Alle geplande
activiteiten kunt ook
vinden op de website

Bijlagen
● Nieuwsbrief

JOGG

In deze nieuwsbrief
- Kinderboekenweek
- Sponsorloop

S C H O O L
Nieuwtjes
➔ Kinderboekenweek: Gisterenmorgen vond de

aftrap van de kinderboekenweek 2022 plaats.
Zoals al eerder gemeld is het thema
Gi-Ga-Groen en dat was te zien. We hopen
weer op een leuke week, met vooral veel
leesplezier.

➔ Sponsorloop: Vanwege de
weersomstandigheden - we zagen het al een
beetje aankomen - werd besloten om de
sponsorloop in de gymzaal te houden. Met alle tussenwanden open en dan
ook nog het een en ander aan obstakels, werd het ‘rondjes lopen’ toch nog
een ware uitdaging. Gezien alle rode koppies kunnen we stellen dat iedereen
zijn uiterste best heeft gedaan om een sportieve tegenprestatie te leveren.
Er komt op dit moment nog geld van leerlingen binnen, dus het totaalbedrag is
nog niet bekend.

➔ Kwink: De afgelopen week en volgende week hebben we het in de groep over
momenten dat het even lastig gaat. Een nieuwe fase in de groepsvorming
(stormingfase) komt aan bod.

Dit is de rust-vis voor de onderbouw!! Hij hoort bij de
kwinkslag: ‘de zelfontspanner’
Soms kan het heel druk in je hoofd zijn. Je denkt aan
allemaal dingen die je nog moet doen. Of je denkt
aan iets leuks dat gaat komen, bijvoorbeeld een
feestje of speelafspraak.
Of je denkt aan iets dat je spannend vindt. Je denkt bijvoorbeeld aan een prik
die je gaat krijgen. Als je zo druk bent in je hoofd, is dat geen prettig gevoel.
Kinderen leren met behulp van de rust-vis om weer rustig te worden als je

hoofd vol zit met allerlei gedachten. Zo kun je daarna weer beter leren en

werken.
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Dit is de oversteektechniek die gebruikt wordt voor ‘conflicthantering’. Deze techniek
gaat door op de techniek van de zelfontspanner in de midden en bovenbouw
Een conflict kan snel escaleren, kinderen kunnen de controle

over hun gedrag verliezen en geen rekening meer houden met

anderen. Daarom is het van belang dat kinderen leren:

1. tot rust te komen in een conflictsituatie;

2. zich te verplaatsen in de positie van de ande;

3. gezamenlijk te werken aan een oplossing

Kwink van de week onderbouw: Tot rust komen als je boos of

verdrietig bent. Kwink van de week midden-bovenbouw: Tot je

rust komen als iets te veel wordt.

K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Kinderboekenweek: In het kader van de kinderboekenweek hebben de kinderen

gekeken naar de live stream van Dirk Scheele. Erg leuk! Ook is er een nieuw
prentenboek aangeschaft, waaruit uiteraard tijdens de kinderboekenweek wordt
voorgelezen.

OVERIGE INFORMATIE

➔ Viering: Er zit muziek in ons Geloof! Zondag 9 oktober 10.00 uur Maria Magdalenakerk Goes

➔ Stickerspeurtocht in de bibliotheek

Mr. Dr. Meslaan 8, 4451 AK Heinkenszand  0113-562172, janvanschengen@prisma-scholen.nl,  www.janvanschengen.nl

mailto:janvanschengen@prisma-scholen.nl

