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30 september: Techniekmiddag voor 7 en 8 

3 oktober: Alle kinderen vrij! Studiedag 

5 oktober: Start Kinderboekenweek 

10 oktober: Voorleeswedstrijd gr 7/8 

14 oktober:         Fietsenkeuring gr. 3 t/m 8 

17-21 oktober: Herfstvakantie 

3 november: Nationaal schoolontbijt 

7-11 november: Spreekuurweek 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Jij of ik?  Vaak wordt de keuze tussen ‘jij’ of ‘ik’ 
een selectie, waarbij er maar één winnaar kan 
zijn.  En de uitverkiezing  van de één betekent 
automatisch  de uitschakeling van de ander.  Dat 
is niet niks! 

Het “jij of ik?’ in de Bijbelverhalen gaat ook vaak 
om iets groots. In dit thema komen de verhalen 
van Abraham naar voren. Hierin wordt duidelijk 
dat God niet voor de één of de ander kiest. 

 

Er valt voor de kinderen 
veel te ontdekken in dit 
thema.. Hoe en wanneer 
spelen selecties een rol in 
het leven? Hoe ga je daar 
mee om? Moet je overal 
een competitie van ma-
ken? Kun je voorkomen 

dat de keuze voor de één niet automatisch de 
diskwalificatie van de ander betekent? 

 

In dit thema staan de kinderen stil bij ervaringen 
van concurrentie en competitie.  
Ze worden zich bewust van  keu-
zes die daarbij gemaakt worden 
en criteria die mensen hanteren. 
Ze ontdekken dat het belang van 
allen ook in het belang van het 
individu is. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jappie Groeneveld 
 

 

“ Jij of ik?” 
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P a g i n a  2  

        Body map 

  Verkeesrcommissie /ANWB streetwise: 
De herfst staat weer voor de deur dit 

betekent dat het tijd is voor onze jaar-

lijkse fietskeuring. De keuring wordt dit 

jaar gehouden op 14 oktober en deze 

keer houden we de controle gezamen-

lijk met de Opslach. Alle fietsen van de 

kinderen van groep 3 t/m 8 zullen na-

gekeken worden op fietsverlichting, 

remmen etc. We hopen alle fietsen 

goed te kunnen keuren dus check nog 

even van te voren de fiets.  

 

 

 

 

Uw kind heeft deelgenomen aan 

ANWB Streetwise. Wanneer uw kind in 

groep 1 t/m 6 zit, dan hebben zij het 

uitgebreid gehad over gordelgebruik 

en zij kunnen u ongetwijfeld vertellen 

op welke manier zij het veiligst mee 

kunnen rijden in de auto.  

Hierbij ook voor u de belangrijkste re-

gels op een rij:  

Wist u dat juist op de korte stukjes de 

meeste ongelukken gebeuren.  

 

 

 

 

Afgelopen week hebben de leerkrachten van groep 1 t/m 3 de cursus Body map 
gevolgd. 

Bodymap brengt de bewegingsontwikkeling van kinderen in beeld. Alle flesjes van 
het ‘lab’ staan voor specifieke ontwikkelingsvaardigheden. Alle kinderen moeten 
dus spelenderwijs heel veel bewegingservaring opdoen. Zo kunnen de kinderen de 
flesjes vullen en vaardigheden automatiseren. Als kinderen voldoende spelen en 
bewegen gaan de flesjes zich vullen met ‘vaardigheden’ en gaat uiteindelijk de dop 
op de fles. Nu is de vaardigheid geautomatiseerd. En automatiseren is nodig om 
meer complexe vaardigheden te kunnen aanleren. Als alle flesjes van het lab ge-
vuld zijn, dan zijn kinderen klaar om goed te leren schrijven, rekenen, lezen, con-
centreren, goed bewegen enz.  

 De autogordel  

Dit zijn vaak de ritjes naar school of de 
supermarkt. Dit zijn plaatsen waar het 
druk is en de kans dat er geremd moet 
worden extra groot is. Leer uw kind aan 
dat de gordel altijd om moet. Geef hier-
bij ook  het goede voorbeeld door zelf 
altijd uw autogordel te dragen.  

Een autogordel mag niet in de nek 
zitten. Hier kan de gordel gaan snijden 
of de keel dichtdrukken wanneer er ge-
remd wordt. Wij horen regelmatig van 
kinderen dat zij de gordel om deze re-
den onder hun oksel doen. Op deze ma-
nier kan de gordel onder de oksel gaan 
snijden en kan het bovenlichaam alsnog 
dubbel klappen. Wordt het schuine deel 
van de gordel achter de rug gedaan, dan 
kan uw kind zelfs uit de gordel schieten. 
Zorg dus dat de gordel op de juiste ma-
nier wordt gedragen; vanaf de schouder 
schuin over het bovenlijf.  

Het autostoeltje  

Kinderen tot 1,35 meter moet u in een 
goedgekeurd autokinderzitje vervoeren. 
Zowel voorin als achterin de auto.  

In de basisschoolleeftijd is dit meestal 
de zitverhoger (met rugleuning).  

Wij adviseren om kinderen tot 1,50m op 
de zitverhoger (met rugleuning) te laten 
zitten. Dit omdat kinderen in de groei 
soms hele lange benen hebben maar 
een wat korter bovenlijf waardoor de 
gordel met 1,35m alsnog in de nek kan 
snijden.  
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Nieuws uit groep 3:       

P a g i n a  3  S c h o o l j a a r  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

 

Afgelopen week 
 
Naast het reguliere programma 
deze week, zijn we bezig geweest 
met het versieren van de vogelhok-
jes die we van vogelwacht Wom-
mels hadden gekregen. 
Ze zijn o.a. te bewonderen vanaf de 
parkeerplaats naast school. We gin-
gen in een spontane polonaise de 
klas in na de pauze. En nadat  
Hedwich ons een filmpje van de 
egel in de tuin liet zien werd er op 
het plein een egelverblijf gemaakt 
door Ylse en Linde. 

 

Nieuwe leerlingen: 
De afgelopen weken zijn Haley Mulder en Rinke Dijkstra  ingestroomd in groep 1. 
Wij wensen jullie veel plezier toe op school! 

Afgelopen maandag is de versiercommissie van 
school druk bezig geweest om de school in 
herfstsferen en in het thema van de Kinderboe-
kenweek , Giga-groen, te versieren. Het ziet er 
weer prachtig uit.  

Kom maar eens een kijkje nemen! 

 

Versiercommissie : 
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Project Fûgelwacht afgelopen: 

 

Het afgelopen schooljaar en het begin van dit schooljaar  zijn er veel projecten geweest in het 
kader van het 75 jarig bestaan van de Fûgelwacht. Denk hierbij aan de gastlessen die diverse 
groepen hebben gehad van de medewerkers van de Fûgelwacht, O.C. Hooymeijer  die in de 
groepen bezig is geweest met  niet bestaande vogels, Lida Dijkstra, de kinderboekenschrijfster 
die in de onderbouw is geweest, excursie naar de vogelkijkhut bij Murk Okkema, het maken en 
schilderen van vogelhuisjes en  natuurlijk het hoogtepunt: Jochem Meijer die de school be-
zocht .  

 

Hieronder een fotocollage van de diverse activiteiten. 

 

 

O.C. Hooymeijer in de 
          klas. 

  Bezoek aan Murk Okkema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lida Dijkstra in onderbouw.  Jochem Meijer  aan het voorlezen uit de Gorgels! 

 

 

             
Vogelhuisjes in de bomen.          

 

 

 

Niet bestaande vogels gemaakt door de leerlingen. 

Wij willen de Fûgelwacht Wommels graag bedanken voor  jullie geweldige aanbod richting de 
scholen en het enthousiasme wat jullie binnen de scholen brachten met  jullie expertise over 
de greidefûgels!  
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Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen 
zien, zijn vorige week de picknick-
tafels  voor school geplaatst. Op 
dit moment worden de bloem-
bakken gemaakt. Deze zullen bin-
nenkort op het plein verschijnen. 

 
 

 

Picknick tafels:       Nieuws uit groep 2: 

 
Op 20 september we de grensverleggende 
activiteit (GVA)  gehad met onze klas. In 4 
groepen gingen we wandelen naar Easterein 
met allerlei opdrachten voor onderweg. Van-
uit Easterein liepen we door naar het kleine 
paradijs waar de beppe van Alieke klaarstond 
met een puzzelopdracht en appels. Nog een 
stuk lopen met de zware bepakking naar 
Reahûs en daar deden we onze skeelers aan 
om naar de Kromme te skeeleren. Meester 
Jappie stond klaar met de motorboot voor het 
laatste stuk van de etappe. Deze dag was lek-
ker intensief; grensverleggend; zweten; krie-
belvoeten van de skeelers op het asfalt; sa-
menwerken en heel veel lol! We sloten de dag 
af met een heerlijke lunch van pannenkoeken 
en de film Encanto.  

Nieuws uit groep 8: 

 

 

Op 15 september hebben we de ANWB 
streetwise verkeersles gehad.  Het herkennen 
van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oe-
fenen met oversteken stond centraal. Daar-
naast leerden we waarom het zo belangrijk is 
om een kinderzitje en de autogordel te ge-
bruiken.  
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Hoogsensitiviteit bij kinderen: 

Is je kind gevoelig voor prikkels en snel van slag? Misschien is je kind wel hoogsensitief. Hooggevoeligheid 
is geen stoornis of diagnose. Maar wat is het dan wel? En hoe kan je hooggevoeligheid herkennen bij je 
kind? Hieronder de kenmerken van een hoogsensitief kind. 

  

Een hoogsensitief kind 

Hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen hebben 
moeite met het verwerken van prikkels. Vaak wordt 
gedacht dat deze kinderen angstig of lastig zijn, maar 
in werkelijkheid zijn ze gevoeliger en denken ze langer 
over dingen na. Vaak zijn deze kinderen creatief, slim 
en vroeg wijs. Ze hebben meer tijd nodig om alles wat 
ze zien, horen of voelen te verwerken. Een hoogsensi-
tief kind raakt makkelijk overspoeld door emoties. 
Hierdoor kan het dat ze zich gaan terugtrekken en stil 
of verlegen overkomen. Hooggevoeligheid is geen 
stoornis of diagnose die door een psychiater of psycholoog vastgesteld kan worden. Het is een aangebo-
ren karaktereigenschap. 

Wat zijn kenmerken van hooggevoelige kinderen? 

• Prikkelgevoelig en bedachtzaam 

• Gevoelig voor stemmingen van anderen 

• Intens en intuïtief 

• Moeite met verassingen en veranderingen 

• Perfectionistisch 

Tips: Opvoeden van een hoogsensitief kind 

Het opvoeden van een hoogsensitief kind kan een hele uitdaging zijn. Je kind is snel van slag, kan niet te-
gen veel prikkels en reageert heftig op veranderingen. Wat is belangrijk in de opvoeding van het hoogge-
voelige kind? Hier volgen de 8 belangrijkste tips: 

1. Bied structuur    5. Tijd geven 

2. Zorg voor voorspelbaarheid   6. Omgaan met hooggevoeligheid 

3. Rust     7. Positief opvoeden 

4. Begrip tonen    8. Doe wat werkt voor jou en voor je kind 

Komende maandag 3 oktober alle kinderen vrij!!: 
 

Nog even ter herinnering!! 

 

Komende maandag 3 oktober zijn alle leerlingen vrij van school! Op deze dag hebben alle scholen 
van CBO de Greiden de Stichtingsdag. Op deze gaan we aan de slag met management o.l.v. Jan van 
Setten.  Hierbij is het taalgebruik en het kiezen van 
woorden erg belangrijk. 


