
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Week van het Kindcentrum 

We staan weer vlak voor de Week van het Kindcentrum. De Week van het Kindcentrum is een 

initiatief van Stichting KindPunt en PlusKinderopvang om de samenwerking tussen onderwijs en 

opvang te benadrukken en te bevorderen. We werken als één team aan dat datgene waar het om 

draait: het Kind.Punt. 

Ook dit jaar maken we er weer een bijzondere week van. Kindcentra geven zelf grotendeels inhoud 

aan dit programma. Bovenschools komt er een extra feestelijke uitzending van KindPunt.tv en wordt 

er gezorgd voor een traktatie voor alle medewerkers. Iedere keer is de invulling van de week een 

beetje anders. 

Wanneer? Wat? 
Week van 13-17 september  

  

Maandag 20 september 19.30 uur: Kennissessie Boris Konrad, locatie 

Kruiskerk  

  

Dinsdag 21 september Schoolreisjes Stadskwartier groepen 3 t/m 6 

  

Woensdag 22 t/m vrijdag 24 september Eigen activiteiten vertalen naar week van het 

Kindcentrum 

- Vrijdag 24 september 11.00 uur peuterdans 
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Schoolfotograaf 

Dinsdag 28 september komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. 

Dit jaar worden er groepsfoto's, individuele foto's en broertje/zusje foto's gemaakt. 

Wilt u uw kinderen graag samen op de foto, maar heeft u ook kinderen die nog niet op school zitten? 

Dan kunt u 's ochtends tussen 08.00 uur en 08.30 uur een foto laten maken in de gymzaal. Alle 

andere broertje/zusje foto's worden onder schooltijd gemaakt. 

 

Traktatiebeleid 

Let op: wij gaan weer over op ons schoolbeleid. De voorverpakte traktaties hoeven niet meer. 

De verjaardag is voor een kind een van de hoogtepunten in het jaar. 

Het uitdelen van een leuke/lekkere traktatie op school hoort hier natuurlijk bij. 

Het is toch geweldig als je klasgenoten jou en je traktatie waarderen! 

 

Op school hebben wij te maken met heel veel ouders, die allemaal een visie hebben over wat een 

goede traktatie is. De ene ouder vindt het uitdelen van een Mars een goede zaak, een ander vindt dit 

onverantwoord en wil niet dat zijn of haar kind hierop getrakteerd wordt, omdat dit slecht is voor het 

gebit. En wat dacht u van het frikandelbroodje dat warm op school wordt gebracht en waar de 

kinderen lekker van smullen, maar dat ook als ‘te vet’ kan worden beschouwd? 

 

Als school is het lastig om op de stoel van ouders te gaan zitten. Wie zijn wij dat wij bepalen wat uw 

kind wel of niet mag trakteren? Aan de andere kant gebeurt het trakteren wel binnen de tijd dat uw 

kinderen aan ons zijn toevertrouwd. 

Wij vinden dat trakteren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van school en ouders en hebben 

in de afgelopen periode met onze medezeggenschapsraad over het trakteren gesproken. Informatie 

van GGD, Voedingscentrum en tandartsen hebben wij in ons overleg meegenomen.  

 

Om duidelijkheid in de regels m.b.t. trakteren te krijgen en vooral alle kinderen een leuke verjaardag 

op school te verschaffen, zijn de volgende afspraken gemaakt, waarbij we ons realiseren dat wij het 

niet iedereen naar de zin kunnen maken. 

Trakteren gebeurt rondom het tijdstip waarop de kinderen hun pauzehapje/drankje nemen. Er is dan 

sprake van 1 ‘tussendoormoment’. 

Er mag getrakteerd worden op een kleine zoete traktatie (geen lolly’s) of een kleine hartige traktatie. 

Leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als de leerlingen. 

Bij een, naar de mening van de klassenleerkracht, te grote traktatie mogen de kinderen deze 

traktatie niet op school opeten, maar wel mee naar huis nemen. Dan kunnen de ouders bepalen of 

en wanneer deze opgegeten mag worden. 

De kinderen gaan niet de klassen rond. Zij krijgen en grote kaart van juf Sippie. 

Alle jarige kinderen mogen Juf Corine en Juf Sippie trakteren.  

 

 

 

 

 

 

 



Onderwijskundig        taakwerk 

In deze serie willen we u op de hoogte houden hoe wij op school werken . 

 

Als uw kind op school komt dan krijgt het in groep 1 al te maken met taakwerk en dagplanning.  

 

Groep 1 heeft twee taken die elke leerling die week moet maken, groep 2 heeft drie taken die elke 

leerling die week moet maken. Met behulp van de leerkracht plant het kind zelf deze taak in en 

maakt het zo voor het eerst kennis met het werken aan taken en het inplannen daarvan. 

In groep 3 en 4 breiden we dit uit. Er hangt een bord met alle namen van de leerlingen en daarop 

kunnen de leerlingen zien welke taken ze moeten gaan maken. Dit doen ze in de taakwerktijd die op 

het rooster ingepland staat. Sommige taken zijn verplicht, sommige taken mogen de kinderen zelf 

kiezen. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze zelfstandig deze taken uitvoeren. 

In groep 5 en 6 krijgen de leerlingen voor het eerst een papieren taakwerkbrief. Op deze brief staat 

aangegeven welk werk de leerling moet gaan maken tijdens de taakwerktijd. Een ander verschil met 

groep 3 en 4 is dat er meer momenten zijn waarop de leerlingen zelfstandig aan hun taakwerk gaan 

werken en het moment zelf wordt langer. 

In groep 7 en 8 breiden we dit weer verder uit. Het taakwerk in de groepen 3 t/m 8 is afgestemd op 

de behoefte van de individuele leerling. Het is een moment om extra te oefenen aan zaken die nog 

lastig zijn of om juist lastigere lesstof aan te bieden op een gebied waarin de leerling erg goed is. Dit 

noemen we het verdiepen van de lesstof.  

 

Naast het zelfstandig maken van de leerlingen en het extra oefenen of uitdagen biedt de 

taakwerktijd ook een mooi moment voor de leerkracht om extra tijd te besteden aan individuele of 

groepjes leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een kindgesprek zij of, een extra uitleg 

moment zijn. Op deze manier hebben we op onze school verschillende manier om het onderwijs op 

de individuele leerlingen af te stemmen.  

 

In de volgende aflevering: Pre-toetsen. 

 

Even voorstellen 
Hallo, ik ben Rosemarijn Mulder en ik ben 16 jaar. 

Ik doe de opleiding onderwijs assistent op Landstede in Zwolle en zit nu in 

mijn tweede leerjaar. 

Ik loop elke woensdag en vrijdag stage bij juf Ingrid en juf Brunhild. 

Het leuke is dat ik zelf ook bij juf Ingrid en Juf Brunhild in de klas heb gezeten 

op de basisschool. Mijn hobby’s zijn: met vrienden afspreken en naar de 

sportschool te gaan. Als bijbaantje werk ik bij de Albert Heijn. 

Ik heb veel zin in dit schooljaar. 

Groetjes Rosemarijn 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 37 t/m 39 (13 september t/m 1 oktober): Wie ben ik?  

Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder mens 

zitten, ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een lichte kant).  

Bijbel: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24). 



 

 

 

 

 
 

Agenda september + oktober 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 
 

Vr. 24 sep. 8 en 29 okt. 11.00 uur peuterdans 

Vr. 1 en 15 oktober 11.00 uur peutergym 

Week 38 (20 t/m 25 sep.) week van het Kindcentrum 

Maandag 20 september 19.30 uur KindPunt Academy Boris Konrad 

Dinsdag 21 september schoolreisje voor de groepen 3 t/m 6 

Dinsdag 21 september 19.30 uur MR vergadering 

Dinsdag 28 september schoolfotograaf 

Woe. 6 t/m vr. 17 oktober Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ 

(beroepen) 

Week 41 (11 t/m 15 okt.) spreekuurweek 

 

Ma. 18 t/m ma. 25 okt. Herfstvakantie + maandag studiedag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/

