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1. Opening van De 

Schoolbibliotheek 12 

oktober                       

Op donderdag 12 oktober zullen we de 

schoolbibliotheek openen met de kinderen. 

Vanaf 22 oktober kunnen wij de 

schoolbibliotheek dagelijks openen van 8.30-

9.00 uur, omdat wij 6 enthousiaste ouders 

gevonden hebben, die ons willen helpen bij de 

schoolbibliotheek. Top! 

Wie heeft er thuis nog een luie stoel of zitzak 

die wij kunnen gebruiken in onze 

schoolbibliotheek? Laat het ons even weten.  

2. Hulpouder formulieren inleveren 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de hulpouder 

formulieren van uw kind(eren) in te vullen en 

bij de leerkracht in te leveren? We hebben 

nog lang niet alle formulieren retour. Mocht u 

niet in de gelegenheid zijn om hulp te bieden 

dan horen wij dit ook graag. In de bijlage bij 

deze mail nogmaals het formulier. 

 

 

3. Wijziging mailadressen 
 
Dinsdag 26 september is de school 
overgegaan naar andere mailadressen. U kunt 
de leerkrachten bereiken door 
voornaam.achternaam@vanharteschool.nl te 
gebruiken. U kunt de directie bereiken op 
info@vanharteschool.nl  
 

 

4. Kunstworkshops door Judith de Haan 

Judith de Haan is illustrator. Zij maakt 

prentenboeken, tekent festivals en 

evenementen voor mensen die er niet bij 

konden zijn of die ze willen herinneren. Soms 

ontwerpt zij artikelen voor tijdschriften en 

musea. 

Zij volgt de opleiding “Beroepskunstenaar in 

de Klas”(Bik), waar zij leert om lessenseries op 

te zetten rondom kunsteducatie. In de week 

23 oktober zal zij een aantal kunstworkshops 

geven in verschillende klassen. Haar 

lievelingskleur is blauw. 
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5. Kinderboekenweek 

Woensdag 4 oktober. 

Tijdens de opening van de Kinderboekenweek 

hadden de kinderen van de onderbouw           

(groep 1 tot en met 4) zich verzameld in een 

half verduisterd speellokaal waar juf Mariska 

uit het boek voorlas: ‘de Knikkeruil’.  

Het vertelt het verhaal van Uil, een nieuweling 

onder de Knikkers. Tijdens het spelen 

ontmoeten Uil en zijn knikkervriendjes enge 

monsters, de knikkers zijn bang voor de 

monsters en proberen aan hen te ontsnappen. 

Het vluchten voor de monsters is in het boek 

op originele wijze beeldend vormgegeven.  

De kinderen luisterden aandachtig naar het 

verhaal en herkenden in de illustraties diverse 

knikkermaterialen zoals onder andere een 

knikkerpotje. 

De opening van de onderbouw verliep gezellig 

en rustig.  

Voor de bovenbouw kon, na een wervelend 

entree van een ‘enge gemaskerde man’ 

(Martijn de directeur), de opening beginnen. 

De bovenbouw (de groepen 5 tot en met 8) 

hadden zich gesetteld rond het kampvuur in 

de aula en luisterden geboeid naar het 

griezelverhaal van Loek en Stefan uit groep 8. 

Een eng verhaal over een man met de bijl. 

Beiden hadden het verhaal supergoed 

voorbereid.  

Geïnspireerd door het verhaal van Loek en 

Stefan vertelden ook juf Monique en enkele 

kinderen beurtelings een griezelverhaal rond 

het kampvuur. 

Leuk om te zien dat veel kinderen zich 

verkleed hadden in het thema van de 

Kinderboekenweek! 

        

Woensdag 11 oktober. 

 De ochtend staat in het teken van een 

bezoek van de kinderboekenschrijver 

Tjibbe Veldkamp aan de groepen 1/ 2, 

3, 4 en 5. Tjibbe zal de kinderen 

vertellen over het schrijverschap. 

Informatie over deze schrijver is te vinden op 

de website: http://www.tjibbeveldkamp.nl/. 

                  

  

 Vanaf 12.15 uur tot 13.00 uur sluiten 

wij de Kinderboekenweek af met een 

boekenmarkt in de aula. Tijdens de 

boekenmarkt kunt u met of zonder uw 

kind ook kinderboeken verkopen. Wilt 

u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan 

een mailtje naar de leerkracht van uw 

kind.  

http://www.tjibbeveldkamp.nl/


 

 

 

Vrijdag 13 oktober. 

´s Middags zal de voorronde van de 

voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 

plaatsvinden. De winnaar hiervan zal onze 

school vertegenwoordigen tijdens de finale 

van de voorleeswedstrijd voor de basisscholen 

van Houten. Meer informatie ten aanzien van 

wie, waar en wanneer volgt nog.  

 

 

6. Heksenhoek in groep 3 
 

In groep 3 is het af en toe erg griezelig. Vorige 

week waren er al grote spinnen in de groep 

maar nu is er ook een heks komen wonen. 

Hennie de heks kookt erg vaak en wij hebben 

haar geholpen met recepten voor allerlei 

soepen. In onze heksenhoek kun je o.a. de 

volgende soepen koken: 

Kom gerust eens een keertje kijken of proeven 

als je durft!! 

 

 

 

  



 

 

 

7. Kinderboekenweek in groep 6 

 
Wat een bedrijvigheid 
in groep 6 de afgelopen 
week….. 

 
De kinderen zijn druk 
met de 
Kinderboekenweek die in het teken staat van 
griezelen. Tijdens de opening afgelopen 
woensdag zagen de kinderen er eng, griezelig 
en mooi uit. Er waren spoken, weerwolven, 
mummies, Dracula’s, skeletten en heksen. 

 
GRUWELIJK ENG 

 
Ook tijdens de Kinderboekenweek wordt de 
voorleeswedstrijd gehouden. Hoe spannend 
voor de kinderen van groep 6, waarvan er een 
dit jaar mag lezen in de aula. Ook al doen we 
niet mee voor de “echte voorleeswedstrijd”, 
één van de kinderen mag toch voorlezen voor 
de kinderen van groep 5 t/m 8 als de jury zich 
buigt over de winnaar uit groep 7 of 8. 
Kyra heeft als eerste in de groep gelezen, en 
wat deed ze het goed!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robot in de klas!! 
Vorige week heeft 
Mika ons zijn 
zelfgemaakte 
robot laten zien. 
De robot kan 
praten, muziek 
maken, dingen 
optillen, lopen, 
rijden…….héél 
knap. Goed 
gedaan, Mika! 

 
8. Inloopweek 

Aankomende week is het inloopweek. Dit 

betekent dat u op maandag-, dinsdag- en 

donderdagmiddag samen met uw kind direct 

na schooltijd (tot uiterlijk 15.45 uur) welkom 

bent in de groep van uw kind(eren), om naar 

het gemaakte werk te kijken. Kinderen leiden 

u dan zelf rond. Het is niet de bedoeling dat u 

tijdens deze inloopmomenten in gesprek gaat 

met de leerkracht over de ontwikkeling van 

uw kind. Op woensdagmiddag zal de 

boekenmarkt plaatsvinden.  

9. Kanjertraining 

Kanjertraining – pestgedrag, gevolgen en 
aanpak 
 
Wat is pesten? 
Pesten is het langdurig uitoefenen van 
geestelijk en / of lichamelijk geweld door één 
persoon of een groep. Het is gericht tegen een 
éénling die niet in staat is zich te verdedigen. 
Pesten is een zwaar onderschat probleem. Eén 
op de twintig kinderen heeft dagelijks last van 



 

pesten. Het gebeurt het meest in groep zeven 
en acht van de basisschool en in de 
onderbouw van de middelbare school. Dit 
komt doordat het in deze leeftijdsfase erg 
belangrijk is om er bij te horen. 
 
Hoe ontstaat pestgedrag? 
leder kind dat bij een groep wil horen ervaart 
drie basisbehoeften: 
1. het wil zich veilig voelen in de groep; 
2. het wil invloed uitoefenen binnen 

die groep; 
3. het heeft behoefte aan persoonlijk 

contact. 
Om die basisbehoeften te vervullen, ontstaat 
vaak pestgedrag. 
 
Bij pesten zijn meestal vier groepen 
betrokken: 
1. Daders (pester) 
2. Slachtoffers (gepeste) 
3. Klasgenoten die niet ingrijpen (meelopers) 
4. Leerkracht 
 
Gevolgen voor het slachtoffer: 

 faalangstig worden; 
 eenzaamheidsgevoelens 

hebben; 
 een negatief zelfbeeld 

ontwikkelen; 
 psychosomatische klachten 

krijgen; 
Gevolgen voor de pester: 

 geïsoleerd in de groep staan; 
 geen nieuwe sociale 

vaardigheden aanleren; 
 zich agressief blijven gedragen. 

Gevolgen voor de klasgenoten: 
 concentratie en leerprestaties 

lijden eronder. 
 

Wat kunnen school en ouders doen? 
Pesten stopt nooit vanzelf, daarom 
moeten opvoeders en school 
verantwoordelijkheid nemen.  
Wanneer ouders merken dat hun kind 
gepest wordt of zelf pest, is het van 
groot belang dit te bespreken met de 
groepsleerkracht.  
Ook andersom zal de groepsleerkracht 
contact opnemen met de betreffende 

ouders (zowel van de pester als van het 
slachtoffer). 
Binnen de Kanjertraining zijn veel 
handvatten te vinden voor de aanpak 
van pestgedrag. De “pestposter” hangt 
in alle groepen en wordt gebruikt als 
voorbeeld voor de verschillende lessen 
die over pesten gegeven worden. 
 
Mocht u meer informatie willen, kunt u 
contact opnemen met de 
groepsleerkracht of met Mariska 
Verkleij en/of Ekke Mulder 
(kanjercoördinatoren) 
 

 


