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Drie studiedagen; kinderen vrij 
Op 28 september, 1 oktober en 5 oktober hebben de kinderen  
vrij. Dit heeft te maken met twee studiedagen over de 
kanjertraining (hierover leest u in deze Nieuwsflits meer) en een 
studiedag van onze stichting Meer Primair. Noteert u die data 
vast in uw agenda want de kinderen hebben dan vrij. 

 
 

Kinderpostzegels 
Woensdag 26 september gaat de jaarlijkse kinderpostzegelactie weer van start. Traditiegetrouw 
mogen de kinderen van de groepen 7 en 8 in hun buurt proberen om kinderpostzegels, speciale 
ansichtkaarten en nog wat andere producten te verkopen. En dat allemaal voor het goede doel.  
 
In tegenstelling tot vroeger lopen kinderen niet meer met geld op zak. De kopers machtigen de 
organisatie voor een eenmalige afschrijving. Wel zo veilig dus. 

 
Onze school doet mee met de actie omdat wij het 
belangrijk vinden om kinderen te leren zich in te zetten 
voor goede doelen. Daarmee proberen wij de 
maatschappelijke betrokkenheid van kinderen te 
vergroten. 
 
Leuk om te weten: 

In 1924 werden er in Nederland voor het eerst kinderpostzegels uitgegeven. Sinds die tijd gebeurt 
dit elk jaar. Behalve in de tweede wereldoorlog; toen werden er geen kinderpostzegels 
geproduceerd. 
 
Meer weten over de doelen die de Kinderpostzegelactie steunt? Kijk eens op: 
https://www.goededoelen.nl/doel/kinderpostzegels  
 
Om de kinderen van groep 7 en 8 een beetje te helpen, mogen zij die dag al om 12.00 uur naar 
huis. Kunnen ze meteen beginnen met de verkoop.   

Kinderboekenweek 
Woensdag 3 oktober start de jaarlijkse 
kinderboekenweek. Het thema is dit keer ‘vriendschap’. 
Via allerlei activiteiten besteden we tot en met 14 oktober 
aandacht aan dit onderwerp. Voor elke groep wordt ook 
een nieuw boek aangeschaft met ‘vriendschap’ als thema. 
Bent u op zoek naar een leuk boek voor uw kind? Kijk eens 
op de officiële website van de kinderboekenweek 
https://www.kinderboekenweek.nl/ Daar staan allerlei 
suggesties voor leuke boeken voor elke leeftijd. 

 

https://www.goededoelen.nl/doel/kinderpostzegels
https://www.kinderboekenweek.nl/
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Opa- en omadag 
Op 11 oktober is het weer opa- en omdag. Meer informatie volgt nog. Maar 
misschien is het een goed idee om opa’s en oma’s vast een seintje te geven. Ze 
hebben het namelijk vaak net zo druk als ouders.  
 

Kanjertraining; ouderavond op 8 oktober 
Dit jaar neemt onze school de Kanjertraining in gebruik. Kanjertraining is een complete methode 
voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De methode ondersteunt de leerkrachten in hun 
pedagogisch handelen. Concrete doelen van de methode zijn: 

- het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas; 
- het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen; 
- beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij   
  pesten en andere conflicten;  
- bewustwording van de eigenheid bij leerlingen;  
- leren om verantwoordelijkheid te nemen;  
- het bevorderen van actief burgerschap en sociale 
  integratie;  
- het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

Om de Kanjertraining te mogen gebruiken, volgen de leerkrachten een opleidingstraject tot 
‘Kanjertrainer’. Dit gebeurt op vrijdag 28 september en maandag 1 oktober. Later in het jaar volgt 
nog één studiedag.   
 
Op maandagavond 8 oktober van 19.00 tot 20.30 uur organiseren wij een ouderavond over 
Kanjertraining. We hebben iemand van Kanjertraining uitgenodigd die komt uitleggen wat 
Kanjertraining precies is. U ontvangt er nog een uitnodiging voor, maar noteert u de datum alvast 
in uw agenda. 
 

 

Kalender  
Woensdag 26 september start kinderpostzegelactie groep 7/8 
Vrijdag 28 september  studiedag kanjertraining (kinderen vrij) 
Maandag 1 oktober  studiedag kanjertraining (kinderen vrij) 
Woensdag 3 oktober  start kinderboekenweek 
Donderdag 4 oktober  nieuwsflits nummer 3 
Vrijdag 5 oktober  studiedag Meer Primair (kinderen vrij) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


