
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Informatieavond (reminder) 

U bent uitgenodigd voor onze informatieavond van a.s. dinsdag 13 september. De 

leerkrachten willen u graag het e.e.a. vertellen over het werken in hun groepen. Zij 

zullen dat doen in twee rondes van 45 minuten, waarin dezelfde informatie wordt 

gegeven. Heeft u meerdere kinderen op school dan heeft u dus nog de 

mogelijkheid om naar een andere groep te gaan.  

 

Programma 13 september: 

19.15 uur inloop met koffie/thee in de hal van het hoofdgebouw, nieuwbouw en 

het gerechtsgebouw  

(wilt u uw koffie/thee meenemen naar het lokaal waar u heen gaat?)  

19.30 uur start ronde 1 

20.15 uur einde ronde 1: als u wilt, kunt u wisselen naar een ander lokaal 

20.20 uur start ronde 2 

21.05 uur einde ronde 2  

Wij gaan er vanuit dat u komt. Zo niet, graag even afmelden bij de betreffende 

leerkracht(-en). 

In dit weeknieuws o.a.: 

- Informatieavond (reminder) 

- Studiedag: kinderen vrij 

- KindPunt kennissessie: 

OntdekPunt 

- Trefwoord 

- Onderwijskundig: uit ons 

jaarplan 

- Onderwijskundig: 

Kanjertraining 

- Agenda + vakantierooster 

- Bazuin: blazer of slagwerker 

worden? 
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Studiedag  

Woensdag 14 september zijn alle kinderen vrij. Wij houden dan een studiedag met 

alle werknemers binnen KindPunt. Centraal staat deze dag ‘We gaan op reis en wat 

nemen we mee’. We gaan met elkaar in gesprek om te komen tot input voor het 

nieuw te maken strategisch beleidsplan 2023-2026. 

 

KindPunt kennissessie 

Maandag 19 september houdt KindPunt een kennissessie (voorheen KindPunt 

Academy). Dit keer staat de avond in het teken van de opening van OntdekPunt. 

Belangstellenden zijn van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trefwoord (methode levensbeschouwing) 

Zoektocht (week 37 t/m 39) 

Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen 

en tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 

Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15). 
 

Onderwijskundig: uit ons jaarplan 

In ons jaarplan geven we aan: 

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd 

2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet 

3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan 

4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn 

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de 

belangrijkste aandachtspunten nader uit. 

 

Passend onderwijs, onderwijs op maat 

Op het Stadskwartier werken wij 'samen waar kan, apart waar nodig'. Uitgaande van 

het zg. 

leerstofjaarklassensysteem kunnen twee (of drie) groepen van hetzelfde leerjaar met 

elkaar samenwerken onder leiding van twee (of drie) leerkrachten. Door deze 

samenwerking maken we ruimte voor differentiatie en kunnen we het onderwijs 

zoveel mogelijk op niveau aanbieden. Daarbij werken we bij de basisvakken (lezen, 

rekenen, taal en spelling) volgens het IGDI- en GRRIM model (Instructie waarbij we 

gebruik maken van een model van Directe Instructie, waar bij we de leerlingen 

steeds iets meer verantwoordelijkheid geven – Gradual Release of Responsibility 

Instruction Model). Voorop staat dat we hoge verwachtingen hebben van de 

leerlingen. We zullen daarbij eerder het aanbod intensiveren, als dat nodig is, dan de 

verwachtingen bijstellen. Door optimaal van de samenwerking tussen twee groepen 

gebruik te maken kunnen we een intensiever aanbod realiseren.  

Daarnaast hebben we in de lokalen een leeromgeving gecreëerd waarin kinderen 

kunnen werken op een manier die het beste past bij de manier waarop zij hun 

leerdoelen (cognitief, sociaal-emotioneel en bij het ontwikkelen van hun executieve 

functies) nastreven. Dit kan betekenen dat zij meer instructie krijgen, dat zij in stilte en 

rust hun werk doen of juist samenwerkend met een medeleerling. Voor ieder van die 

drie mogelijkheden zijn delen van het lokaal duidelijk herkenbaar beschikbaar. Op 

die manier ontdekken de leerlingen, in samenspraak met de leerkracht, hoe zij het 

beste leren.  

Wij geloven dat een kind tot leren komt in een rijke leeromgeving, waarin het nieuwe 

kennis en vaardigheden kan verwerven, steeds aansluitend bij kennis die eerder is 

aangeleerd of verworven. Daarvoor is het nodig de specifieke behoeften van de 

leerlingen te kennen, ook voor de leerlingen zelf. 

 

 

 

 



Onderwijskundig: sociale en emotionele opvoeding – de kanjertraining – anti-pesten 

Het belangrijkste doel van sociale en emotionele ontwikkeling is dat kinderen positief 

over zichzelf en de ander leren te denken. Als gevolg hiervan heeft een kind minder 

last van sociale stress. Dit resultaat is zowel op de korte termijn als op de lang termijn 

zichtbaar. Om dit te bereiken gebruiken wij de Kanjertraining.  

 

Bij de Kanjertraining maken we gebruik van de zgn. “petten”. 

- De witte pet: we vertrouwen elkaar en we helpen elkaar (tijgers); 

- De blauwe pet: niemand speelt de baas (pestvogels);  

- De rode pet: niemand lacht uit (aap); 

- De gele pet: niemand doet zielig (konijn). 

 

Een school wordt een anti-pestschool doordat álle juffen en meesters op één lijn 

zitten en het van het grootste belang vinden dat iedereen op school op een 

aardige manier met elkaar omgaat. Verschillen in uiterlijk, kleding, religie, afkomst, 

maar ook prestaties, sportiviteit, creativiteit worden positief benoemd vanaf de 

éérste dag dat kinderen op school zitten met als motto: 'Stel je voor dat we allemaal 

hetzelfde zouden zijn. Dat zou saai worden'. Daarbij moeten leerkrachten zich ook 

kwetsbaar durven opstellen en hun 'zwakke' kanten laten zien. 

Vanaf groep 1 

Een ander belangrijk punt is dat kinderen vanaf groep 1 weten dat ze met elkaar 

verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de school. Niet alleen voor een opgeruimd 

lokaal of de rust in de groep tijdens het werken aan een taak, maar ook voor elkaars 

welbevinden. Vertrouwen in de leerkracht is daarbij een voorwaarde. Weten dat je 

als kind gezien wordt en niet alleen staat. Dan durf je ook naar de juf of meester toe 

te stappen of zijn er vrienden of vriendinnen die 'komen zeggen' dat je in de knel zit. 

Als er dan toch nog gepest wordt, zijn er duidelijke afspraken over hoe dit binnen de 

hele school wordt aangepakt. 

Juf of meester praat met de pester(s). Leerkrachten volstaan niet met een 'dat mag 

niet', maar spreken indringend met ze en herinneren hen aan de afspraken die al 

bestaan vanaf groep 1. De ouders worden er (voorlopig) buiten gelaten, maar de 

leerkracht houdt het wel goed in de gaten. Ook collega's zijn op de hoogte. Mocht 

het pestgedrag doorgaan, dan is een strengere aanpak nodig, waarbij kinderen 

vooral moeten ervaren dat de school het pesten 'hoog' opneemt, maar dat er altijd 

'een weg terug is'. 

Uiteraard worden ouders tijdig betrokken in dit proces. 

Niet in 'zielige hoek' 

Belangrijk is ook dat de pester zich realiseert wat hij of zij het slachtoffer aandoet. Een 

gesprek tussen deze twee (zo nodig met vriendje of vriendinnetje erbij zowel van 

pester als gepeste) helpt vaak goed. Het gepeste kind mag daarbij niet in de 'zielige 

hoek' terechtkomen. Het moet ook leren om voor zichzelf op te komen en te kunnen 

zeggen: 'Ik wil dat je ophoudt. Je gaat te ver. Je doet me pijn!' Vaak kan het ook 

goed zijn om situaties met de hele klas te bespreken, vooral omdat vanaf groep 1 



telkens duidelijk is gemaakt wat pesten betekent. Er zullen dan zeker kinderen zijn die 

het opnemen voor elkaar. 

Kortom: het pesten los je niet op met protocollen of anti-pestprogramma's. Het moet 

in de genen van de school zitten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 

KindPunt studiedag woensdag 14 september 2022 

Herfstvakantie   ma 17 t/m vr 21 oktober 2022 

Kerstvakantie ma 26 dec t/m vr 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023 

Goede Vrijdag en Pasen vr 7 t/m ma 10 april 2023 

Meivakantie incl. Koningsdag ma 24 april t/m vr 5 mei 2023 

Hemelvaart  do 18 en vr 19 mei 2023 

Pinksteren + studiedag ma 29 en di 30 mei 2023 

Zomervakantie ma 24 juli t/m vr 1 september 2023 

 

Overige vrije momenten/afwijkende schooltijden in schooljaar 2022 – 2023 

-vrijdag 23 december 2022:    alle groepen: 12.00 uur vrij (begin kerstvakantie) 

-vrijdag 21 juli 2023:                alle groepen: 12.00 uur vrij (begin zomervakantie) 

-woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni:  tijdens de kampdagen van groep 7 en 8 zijn de groepen 

1/2  vrij. 

Agenda september/oktober 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Vrijdag 16, 29 sept. en 14 okt. 11.00 uur peuterdans 

Vrijdag 23 sept. en 7 okt. 11.00 uur peutergym 

Dinsdag 13 september Informatieavond (inloop 19.15 uur, start 19.30 

uur) 

Dinsdag 13 september GMR vergadering 

Woensdag 14 september studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Ma. 19 t/m vr. 23 september Week van het Kindcentrum 

Maandag 19 september 19.30 uur KindPunt Kennissessie (voorheen 

KindPunt Academy): opening OntdekPunt 

Week 40 start Kinderboekenweek 

Ma. 3 t/m wo. 5 oktober Studie driedaagse managementteam KindPunt 

i.s.m. Hogeschool Windesheim 

Dinsdag 4 oktober  19.30 uur MR vergadering 

Woensdag 5 oktober Scala groep 7 Havixhorst 

Vrijdag 7 oktober open dag groep 8 Stad & Esch 

Ma. 10 t/m vr. 14 oktober spreekuurweek 

Ma. 17 t/m vr. 21 oktober herfstvakantie 

Week 43 luizenpluizen 

Wo. 26 en do. 27 oktober Scala groep 1/2, 5 en 6 theater en Puppet 

voorstelling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


Activiteitenagenda (onder voorbehoud) 

Eerste schooldag cursusjaar 2022 - 2023 

Informatie avond/Algemene ouderavond 

KindPunt Kennissessie 

Week van het Kindcentrum 

Schoolfotograaf  

Spreekuurweek 

Sinterklaasfeest 

Kerstontbijt 

Kerstviering in de kerk 

Schoonmaakweek 

Citoweek periode 1 

Kerk- en schooldienst 

1e rapport mee naar huis 

Spreekuurweek 2  

Paasviering (onder schooltijd) 

Koningsspelen  

Schoonmaakweek 

Sportdag groep 6,7,8 

Schoolreis groepen 3 t/m 6 

Kleuterfeest 

 

Schoolkamp groep 7 en 8 

Avondvierdaagse (A4D) 

Citoweek periode 2 

2e rapport mee naar huis  

Spreekuurweek 3  

Doorschuifmoment nieuwe groep 

Slotavond groepen 8 

Juffenfeest kleuters 

: maandag 29 augustus 2022 

: dinsdag 13 september 2022 

: maandag 19 september 2022 

: 19 en 23 september 2022 

: dinsdag 29 november 2022 

: 10 t/m 14 oktober 2022 

: maandag 5 december 2022 

: donderdagochtend 22 december 2022 

: donderdagavond 22 december 2022 

: 16 januari t/m 20 januari 2023 

: 23 januari t/m 3 februari 2023 

: zondag 29 januari 2023 

: vrijdag 10 februari 2023 

: 13 t/m 17 februari 2023 

: donderdag 6 april 2023 

: vrijdag 21 april 2023  

: 15 t/m 19 mei 2023 

: vrijdag 26 mei 2023 

: dinsdag 16 mei 2023 

: dinsdag 16 mei 2023 Schooltijd van de  

  kleuters wordt dan aangepast) 

: woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni 2023*) 

: maandag 5 t/m donderdag 9 juni 2023 

: 12 t/m 23 juni 2023  

: maandag 26 juni 2023 

: 3 t/m 7 juli  2023 

: donderdag 13 juli 13.15-14.00 uur 2023 

: dinsdag 18 juli 2023 

: woensdag 19 juli 2023 

*)de kinderen van de groepen 1/2  zijn 3 dagen vrij tijdens schoolkamp. 
 

 


