
Agenda      

12-07-2018: Rapportenavond gr 1 t/m 7 
18-07-2018: Studiedag team 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar    

Trefwoord  

Thema: Emoties 

 

Emoties horen bij het leven: de positieve maar ook de 

negatieve emoties. Je zou zelfs kunnen stellen dat een 

mens niet compleet is zonder emoties. Emoties zijn 

richtingaangevers, ze sturen ons gedrag en soms heb-

ben  ze invloed op het gedrag en de emoties van ande-

ren.  

In de bijbelverhalen van deze weken komen verschil-

lende emoties van David aan bod. In het eerste verhaal 

rouwt David om de dood van zijn vriend Jonathan en 

diens vader Saul. In het tweede verhaal is David uitzin-

nig van blijdschap. Hij danst voor de ark uit. Niet zo 

koninklijk, vindt zijn vrouw Michal, maar wel heel men-

selijk. 
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Vakantie: 

Zomervakantie:  20 juli (12.15 uur) t/m 31 aug. 

Studiedagen team:  
18 juli 

Vrije vrijdagen groep 1c-2: 
Juni: 22, 29 

Juli: 06, 13 

 

 

Groep 1a en 1b zijn alle vrijdagen vrij. 

Wie zijn er jarig ? 

22 juni  Sander  gr.4/5  

23 juni  Youri  gr.7/8  

28 juni  Juf de Jong administratie  

29 juni  Quiara   gr.6/7  

Enquête ouderbetrokkenheid 

Wij willen alle ouders die de vragenlijst 
‘Ouderbetrokkenheid’ hebben ingevuld hiervoor hartelijk 
bedanken! We hebben veel informatie van u mogen ontvan-
gen waarmee wij aan de slag gaan. In het team zullen we 
hierover afspraken maken. Over de afspraken zullen wij u 
voor de zomervakantie informeren. 

Met vriendelijk groet,  

Werkgroep ouderbetrokkenheid 

Lezen met kleuters 

In de leesontwikkeling van uw kind is het van groot belang 

dat uw kind gemotiveerd is. Het plezier in het lezen en het 

bladeren door boeken moet voorop staan. Als kinderen ge-

motiveerd zijn is dit bijvoorbeeld te merken aan één van de 

volgende punten: 

 Uw kind herkent de eerste letter van zijn of haar 

naam op andere plekken 

 Uw kind pakt uit zichzelf boekjes en bladert erin 

 Uw kind probeert de eigen naam te ‘schrijven’. 

U kunt hier als ouder een belangrijke rol in spelen. Bijvoor-

beeld door te zorgen voor een wisselend boekenaanbod. De 

bibliotheek is hierbij onmisbaar! U zou thuis een kleine lees-

hoek in kunnen richten en uw kind uitnodigen daar boekjes 

te lezen. Dat kan ook heel eenvoudig een kussen in de hoek 

van de kamer zijn met daarbij een aantal boeken uitgestald. 

Veel kleuters zullen geïnteresseerd door de boeken gaan 

bladeren. Vanuit school krijgen de kleuters een boekenplan 

mee en de logeerkoffer van Borre mag mee naar huis. Voor 

de kinderen een feestje en voor u een mooi moment om 

thuis op een leuke manier met boeken en lezen bezig te zijn.  

Wist u dat het lidmaatschap bij de bibliotheek voor kin-

deren t/m 12 jaar gratis is? 

http://www.johanseckelommen.nl
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Leuke uitspraken 

Integratiegroep 

Juf ten Kate zei: “We gaan naar buiten TENzij het regent.” 
Een leerling: “Wie is Ten?” 
 

Groep 1c-2 

Maandag was juf Bennemeer lesvrij en stond juf ten Kate 
voor de groep. Dennis vertelde thuis dat zijn echte juf er 
niet was. Op de vraag van moeder of juf ten Kate geen echte 
juf was kwam het antwoord: “Ja hoor, maar ze is van de 
concentratiegroep (integratiegroep)”. 

Tijdens het schoolreisje zijn er 2 sprookjesfiguren aan onze 
groep gekoppeld. Een kikker en een hulpje. De kikker vraagt 
zich hardop af hoe hij in een prins kan veranderen. Het dui-
delijke antwoord van Ryan: “Dan moet je een ander pak 
aandoen”. 

Puppy’s bezoek in groep 4/5 

Wat een geluk weer, de puppy's van Timotheüs kwamen 
weer op bezoek. Lekker knuffelen! 

Oproep 

Heeft u thuis nog leuke leesboeken staan voor kinderen in 

de leeftijd van 4-12 jaar en doet u daar niets meer mee? Op 

school is het prettig een zo uitgebreid mogelijk boekenaan-

bod te hebben. Uiteraard gaan de kinderen met hun leer-

kracht naar de bibliotheek. Daarnaast is het prettig op 

school een mooie collectie te hebben staan. Boeken die bij u 

thuis niet meer gelezen worden en in redelijke staat zijn, 

mogen op school bij de leerkracht ingeleverd worden. Alvast 

bedankt!  

Inlevingsvermogen. Wat is dat? 

Inlevingsvermogen is:  

 Dat je je verdiept in de ander 

 Je voelt aan wat de ander bedoelt, wat de ander wil 

en ook wat de ander voelt 

 Je begrijpt de ander 

 Je kunt je in de ander verplaatsen 

 Als je dat kunt, kun je ook laten merken dat je de 

ander begrijpt. 

Op deze manier heb je écht contact met de an-

der. Als je dat inlevingsvermogen hebt, begrijp je situaties 

ook beter.  

Bij de kinderen op school merken wij dat sommige kinderen 

moeite hebben met het inleven in een ander. We werken 

hieraan door dit te benoemen en uitleg te geven, door het 

uit te spelen en door voorbeeldgedrag te laten zien. Dat 

doen we de hele dag door en heel uitgebreid tijdens de Kan-

jertraining. Zou u dit thuis ook willen oefenen? Dat kan door 

je in te leven in je kind en te verwoorden wat je ziet gebeu-

ren. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je iets afpakt van je zusje. Nu 

moet zij huilen. Kijk maar naar de tranen op haar gezicht. Als 

je iets wilt gebruiken, moet je dat eerst vragen. Zal ik je hel-

pen?’ 

Namens de werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Iwan Brink 
Sandra van Leeuwen 
Hilde Tolhoek 

 
Vragen naar aanleiding van dit stukje? Mail naar: 
s.vanleeuwen@johanseckelommen.nl  

http://www.johanseckelommen.nl
mailto:s.vanleeuwen@johanseckelommen.nl
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Fotowedstrijd   

Dit is de laatste week voor het insturen van de ‘wij-

lezen-lekker-voor foto’. In de volgende Nieuwsflits 

plaatsen we de leukste foto. En voor de aller- aller, 

állerleukste inzending hebben wij een mooi boek klaar 

liggen.  

Foto’s mogen gestuurd worden naar: 

s.leusink@johanseckelommen.nl 

Namens de werkgroep lezen,  

Anja Bennemeer 

Sandra van Leeuwen 

Suzan Leusink 

Schoolreisje groep 1-2   

Op dinsdag 19 juni is groep 1-2 op schoolreisje geweest 
naar de Sprookjescamping in Rheeze. 
Daar werden we opgewacht door 2 sprookjesfiguren. 
Hanna de heldhaftige vertelde ons een sprookje. 
Daarna gingen we lekker spelen in de waterspeeltuin. 
Na het zwemmen was het tijd om te eten. 
Er was ook een voorstelling die door de sprookjesfigu-
ren werd gedaan. 
Lekker spelen in de klim- en klauterspeeltuin. 
Op het laatst een ijsje en we kregen een leuke arm-
band van de Sprookjescamping. 
En toen was het alweer tijd om naar school/huis te 
gaan. 
We hebben een geweldige dag gehad. 

Kittens op bezoek in groep 1 a-b 

Bij Mart thuis zijn er Kittens geboren. De moeder van 

Mart kwam ze op school laten zien. We mochten ze 

aaien en  vasthouden. 

Kinderboerderij  

 Het werken over de (kinder)boerderij is voor de kin-
deren van groep 1 en 2 alweer voorbij. Wat was het 
leuk! Ook bij groepslogopedie werd er weer bij het 
thema aangesloten. Hier werd het boek ‘de Gulzige 
Geit’ voorgelezen.  We hebben verder nog meer boe-
ken gelezen, liedjes gezongen, nieuwe woorden ge-
leerd, een konijnenhok ingericht, luisterspelletjes ge-
daan, samen puzzels gemaakt en nog veel meer!  Wat 
hebben we veel geleerd!  

http://www.johanseckelommen.nl
mailto:s.leusink@johanseckelommen.nl

