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Aandachttraining 
In de afgelopen periode zijn we in groep 1-2 a en in groep 5-6 een pilot gestart aan de hand van de 
aandacht training methode van Eline Snel (mindfulness voor kinderen). 
Juf Patricia (gecertificeerd trainer) heeft vorige week de acht lessen afgerond. 
De kinderen uit groep 5-6 hebben het diploma gekregen. Deze kinderen hebben individueel 
aangegeven wat zij hebben geleerd en hoe ze de lessen vonden. In januari wordt deze pilot binnen het 
team geëvalueerd. 
We bespreken de effecten hiervan in de groep en bij het individuele kind waarbij gekeken wordt naar  
o.a. concentratie, werksfeer en welbevinden.  Daarna beoordelen we of deze training passend is 
binnen ons onderwijscurriculum en in welk leerjaar. 
De training bestond uit 8 lessen met als thema’s:  

 observeren en concentreren  

 aandacht voor je lijf  

 proeven, ruiken, voelen, horen en zien   

 geduld, vertrouwen en loslaten  

 het voelen en toestaan van gevoelens  

 leren kennen, verkennen van en omgaan met gedachten  

 aardig zijn is leuk  

 het geheim van geluk 
Het waren mooie en leerzame lessen voor juf Patricia, juf Janine, juf Lieke en de kinderen.  
 
Kerstfeest  
Het jaar loopt ten einde en het Kerstfeest staat al weer voor de deur op 25 en 26 december. Gisteren 
hebben we met elkaar in de kerk ons Kerstfeest gevierd. Wat fijn dat hierbij zoveel ouders aanwezig 
waren.  Daarna hebben de leerkrachten en kinderen weer genoten van het kerstdiner. 
 
  

 
Licht. Licht. Licht. Licht. Licht. Licht. 

Pak het op en neem het mee. 
Ga ervoor en geef het door. 

Zo wordt licht een stralenzee. 
Een stralenzee van vrede. 

 

  
 
 
Wens  
Het einde van 2017 is in zicht en 2018 wordt tastbaar.  
Het team van de Delteykschool wenst u fijne feestdagen toe, een heerlijke kerstvakantie,  
gezellige dagen met uw gezin en/of familieleden en natuurlijk een veilige jaarwisseling.  
We hopen iedereen weer gezond terug te zien in 2018!  
 
Hartelijke groet,  
Team van de Delteykschool 



 

 

 
 
Reminder 

Beste ouder/verzorger, 
De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar gelijk gebleven aan  het voorgaande schooljaar.  
Voor dit schooljaar bedraagt dit dus ook € 30,00 per leerling. 
 
Uw bijdrage wordt gebruikt om extra activiteiten voor de kinderen, die buiten het normale 
lesprogramma vallen, te financieren.  
Voorbeelden daarvan zijn de vieringen van Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het kamp. 
Daarnaast worden de gelden ook besteed voor luizencontroles, excursies, het versieren van 
gangen, de speldagen en de ouderavonden. Zonder de ouderbijdrage kunnen deze 
activiteiten niet georganiseerd worden. 
 
U kunt uw bijdrage voor dit schooljaar overmaken naar: 
Rekeningnummer:  NL37 INGB 0002665884 
Ten name van:  OUDERVER  DR  DELTEYKSCHOOL 
    Werkhoven 
Bedrag:   aantal kinderen x € 30     
Onder vermelding van: Voornaam(en) en Achternaam van de leerling(en) 
 
Wij hopen hiermee weer bij te kunnen dragen aan het leerplezier van de kinderen. 
Alvast hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Martijn Sneekers, Penningmeester OV  
 

 


