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Vreedzame School, blok 4 , we hebben hart voor elkaar 
Na de Kerstvakantie zijn we gestart met blok 4, over gevoelens. We werken aan een groep 
en school waarin kinderen ‘hart voor elkaar hebben’: een zorgzame houding ten opzichte van 
elkaar. Dat gaat makkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in 
de gevoelens van anderen kunnen inleven. 

 
                                                                             foto: ons poëzie kunstwerk in de hal 

Poëzie                                               
Op 25 januari begon de week van de poëzie, deze duurt bij ons op school tot de 
Krokusvakantie. In verband met lees- en schrijfvaardigheid geven wij er extra aandacht aan. 
In de hal ziet u een groot metalen rek, dat is ons poëzie kunstwerk ☺. Ieder kind mag daar 
een gedicht ophangen. Het gedicht mag rijmen, maar dat hoeft niet. Ze mogen dichten over 
zichzelf, gebeurtenissen, dromen, verzinsels, mensen, dieren, gevoelens… je kunt het zo 
gek niet bedenken! Alles mag, zolang het gedicht maar door het kind zelf is verzonnen en 
geschreven.  
 
Gedichtenwedstrijd 
Wie weet kan uw kind met zijn/haar gedicht wel een prijs winnen! 
Het Poëziepaleis houdt een dichtwedstrijd voor basisschoolleerlingen uit groep 3 t/m 8.   
Wil één van uw kinderen ook meedoen? Klik dan op deze link voor informatie en deelname 
en stuur vóór 15 februari 2017 maximaal drie gedichten in. 
 
Vrijdag 9 februari, carnaval op school 
Vrijdag 9 februari mogen alle kinderen verkleed naar school komen en gaan we tussen de 
lessen door lekker bewegen, dansen en plezier maken. 
 
Maandag 12 februari, Valentijnsdag, dag van de liefde… 

 

In de week van 12 februari rapportgesprekken 
Vrijdag 9 februari krijgt u het eerste rapport van uw kind. De week erna vinden de 
oudergesprekken plaats. De bedoeling van deze gesprekken is om de resultaten en de 
ontwikkeling van uw kind te bespreken. Vanaf volgende week kunt u zich voor dit gesprek 
inschrijven via ‘Social Schools’. 
 



 

Diensten van Bibliotheek Kanaleneiland 
Regelmatig horen wij van ouders dat ze graag ICT- en taalvaardiger zouden willen worden. 
Helaas kunnen we op school (nog?) geen cursussen voor ouders aanbieden. 
Hieronder staan wat gratis cursussen die de bibliotheek geeft. Misschien bent u of kent u 
iemand die hierin geïnteressseerd is? 
(Digi)taal hulp ontvangen.  
Formulieren invullen, inloggen en het schrijven van een sollicitatiebrief. Het ‘Doe Mee 
Startpunt’ helpt u er graag bij. Je kunt er gewoon binnenlopen met je (digi)tale vraag.  
Ook kun je er zelf oefenen. Woensdag 7 februari van 10:00 tot 12:00 uur. 
Handiger worden met uw tablet.  
Iedere donderdagochtend ‘Tablet inloop’ van 10.00 – 12.00 uur, voor vragen over uw Tablet 
of IPad. De inloop is voor iedereen, beginners en gevorderden. 
Beter Nederlands leren. 
Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is er een spreekuur van taal-wegwijzers.  
Dit zijn mensen die goed weten wat voor taalcursussen er zijn. Ook weten ze of de cursus 
gratis is of dat u wat moet (bij)betalen. De taal-wegwijzer van Bibliotheek Kanaleneiland heet 
Rolien Alphenaar. U mag haar ook bellen om een afspraak te maken: 06 – 49666194  
of een mail sturen naar wegwijzerkanaleneiland@gmail.com 
 
 
 

Schoolschaken 
Chessity is een digitale schaalkleslesmethode. 
Sinds januari krijgen de leerlingen vanaf groep 4 Chessity tijdens LU-ICT. 
Met Chessity ontwikkelen kinderen vaardigheden die belangrijk zijn in de moderne kennis- en 
netwerksamenleving. Schaken stimuleert een groot aantal vaardigheden, waaronder kritisch 
denken, creativiteit, problemen oplossen en time-management. Schoolschaak met Chessity 
is dus niet alleen leuk maar ook een middel om te werken aan 21st-century skills én de 
digitale vaardigheden te vergroten. 
 

Extra voordelen van schaken op school: 
Schaken scherpt het denkvermogen. Onderzoek geeft aan dat kinderen die leren schaken, 
beter kunnen gaan scoren op zowel rekenen als taal.  
Schaken is ook op een andere manier goed voor de ontwikkeling van het jonge brein. Het is 
namelijk zo dat in een kinderbrein dat wordt uitgedaagd met schaken nieuwe bloedvaten, 
nieuwe neuronen (zenuwcellen)  en meer synapsen (contactpunten) ontstaan. 
Kinderen hebben daar hun leven lang voordeel van. Doordat hun brein complexer wordt 
kunnen ze sneller problemen oplossen en worden ze creatiever. Ook andere educatieve 
waarden komen bij het leren schaken aan bod, zoals het oplossen van problemen, het 
omgaan met fouten en tegenslagen en het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht.  Kortom een 
geweldig programma dat uw kind op meerdere gebieden verder ontwikkelt.  
 

Maandag 26 februari  t/m vrijdag 2 maart hebben we Krokusvakantie. 

 

 

Maandag 5 februari Studiedag, kinderen vrij 
Dinsdag 6 februari Kindvrije dag 
Vrijdag 9 februari 1e rapport  
Vrijdag 9 februari Carnaval op school 
Di 13 en do 15 februari Oudergesprekken 
Ma 25 feb t/m vr 2 maart Krokusvakantie 


