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Luizeninfo 
Er zijn afgelopen week luizen ontdekt, men is al bezig met 
behandelen dus geen paniek. Wel zou ik u willen vragen, 
thuis alvast te controleren, mocht u dit niet al met 
regelmaat doen en zo nodig behandelen.  
Na de voorjaarsvakantie, op woensdag 8 maart controleren 
wij weer op school. 
We willen na elke vakantie dit weer gaan continueren. Dus 
mocht u nog een paar uurtjes tijd hebben om te helpen 
kammen. U kunt zich nog steeds aanmelden. 
Bedankt namens de luizenkamouders 
  
  
 

Voorwoord 
 



 

 

  

  

Dalton 
Tijdens onze studiedag hebben we met ons team gesproken over ons Daltononderwijs. 
Onder leiding van Frederieke Kramer hebben we gesproken over een klas en leercultuur en 
hebben we handvaten gekregen om deze te verbeteren ter bevordering van de 
zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid. 
Om een goede klascultuur te krijgen moeten de 5 pijlers goed staan. De eerste stap is 
discipline; dit is een manier om leerlingen te leren wat de juiste manier is om iets te doen. 
Zorg dat je helder bent in je gedragsverwachting. Het woordje HOE is hierbij van essentieel 
belang. Hoe kom je rustig binnen, hoe dit je op een stoel, hoe overleg je rustig met je 
schoudermaatje. 
De tweede stap is regulering; Leer de leerlingen hoe ze dingen goed kunnen aanpakken en 
moedig aan dat het ook gebeurt. 
De derde stap is gezag; leerlingen doen wat je van hun vraagt. Leerlingen hebben een keuze 
maar door de manier waarop ik het vraag en doordat de eerste twee stappen zijn 
geautomatiseerd, hoef ik geen macht te gebruiken. 
De vierde stap is invloed; leerlingen moeten erin geloven dat de regels en afspraken die we 
met elkaar maken ook in hun belang zijn. Als we afspreken dat we allemaal met een 
spionnenstem spreken tijdens groepsopdrachten, dan kunnen we allemaal rustig werken. 
De laatste stap is bezieling; als leerkracht doen we ons best om onze leerlingen te prikkelen 
om hun leergierigheid op te wekken. Door een oprechte, enthousiaste en nieuwsgierige 
houding aan te nemen ontstaat er bezieling.Hierbij is het wederzijds vertrouwen van 
essentieel belang.  
 
  

  
complimenten 
Het maken van een effectief compliment is nog 
niet altijd even makkelijk. Dit hebben we  
geoefend tijdens onze studiemiddag. Goede 
complimenten zorgen ervoor dat leerlingen een 
uitdaging leuk gaan vinden, nieuwsgierig 
worden naar foutjes en genieten van 
inspanning en hierdoor blijven leren. 
Goede complimenten gaan over de inzet die is 
geleverd, een keuze die is gemaakt, 
doorzettingsvermogen of groei. 
 
Een voorbeeld van zo’n compliment: 
 
Wat heb je goed doorgezet, waardoor je nu de 
sommen begrijpt. 
 

 



 

 

  

Mobiele telefoons 
Helaas merken we op school dat steeds 
meer leerlingen in onze 
midden/bovenbouw groepen een 
mobiele telefoon mee naar school 
nemen. Dit willen we niet verbieden. 
Echter zien we wel dat sommige 
leerlingen het lastig vinden om tijdens 
de schooltijd de mobiel in hun jas of tas 
te laten. Het is erg verleidelijk om 
tijdens pauzemomenten de mobiel even 
te pakken. Dit vinden we niet goed en 
zorgt voor onrust. 
We willen u als ouder vragen of u in 
gesprek wilt gaan met uw zoon of 
dochter over het gebruik van de mobiele 
telefoon. Is het nodig dat de telefoon 
mee naar school gaat? 
Heeft u zicht op wat er op groepsapps 
wordt gedeeld? 
Alvast bedankt!  
 
 
 
 
 
 
Afscheid juf Rianne 
Nu juf Lotte weer terug is van haar 
zwangerschapsverlof nemen we helaas 
afscheid van juf Rianne. Namens onze 
leerlingen, ouders en collega’s willen we 
Rianne bedanken voor haar inzet op de 
Zevenster. 
Rianne gaat na de voorjaarsvakantie 
werken in op het Kisveld in Neede, een 
andere VCO school. 
 

Volop activiteiten in de voorjaarsvakantie 
Kijk op: www.sportaal.nl 
 

Agenda 
• Voorjaarsvakantie: 27 feb- 5 maart 

 

 

• Groeigesprekken 6 t/m 17 maart 
 

 

• Ophalen oud papier: ma 13 maart 
 

Wist u dat……. 
 
•  
 

 
• Wij op school vaak de spionnenstem 

gebruiken? 

 
• Dit is je fluisterstem en alleen je 

buurman/vrouw kan je horen😊 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeigesprekken 
Na de voorjaarsvakantie starten de groeigesprekken. Heeft u zich al opgegeven? 
Tijdens dit gesprek ontvangt uw zoon of dochter ook zijn of haar rapport.  
Wat zijn de groeigesprekken nou eigenlijk? Als uw zoon of dochter net op school is, 
wordt dit wellicht het eerste gesprek. 
De groeigesprekken zijn een manier om leerlingen bewust te laten worden hoe ze een 
volgende stap kunnen maken in hun leerproces. De focus ligt dus op ontwikkeling. 
Door samen te praten over de afgelopen periode leren de leerlingen reflecteren op 
hun eigen leerproces en krijgen ze feedback op de ontwikkeling. 
Door middel van deze groeigesprekken kunnen we de onderwijsbehoeften nog beter 
in kaart brengen.  
Daarnaast gaat u samen in gesprek over de komende periode. Aan welke doelen wordt 
er de komende periode gewerkt en nog veel interessanter hoe. Dit kunnen doelen zijn 
betreffende onze Daltoncompetenties maar ook gericht op een bepaald vak. 
De kracht van het gesprek zit in de component samen. Een goede samenwerking 
tussen ouders, leerling en school is van essentieel belang voor een optimale 
ontwikkeling van elk kind.  
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, dan kunt u dit voor vrijdagmiddag doen via 
mijnschool.  
 
 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig in Maart 
 
We feliciteren op :  
 
01-03  Jurian uit groep 6  
05-03 Armando uit groep 2 van de Vlinders 
06-03 Fien uit groep 1 van de Bijen 
07-03 Ahmad uit groep 4  
08-03 Daisy uit groep 3 
11-03  Mickay uit groep 7  
17-03 Farah uit groep 1  van de Vlinders 
18-03  Elia uit groep 2 van de Bijen  
20-03 Noëlla uit groep 2 van de Bijen 
25-03 Melle uit groep 8  
25-03 Fenna uit groep 3 
26-03 Lotte uit groep 7 
28-03 Ekin uit groep 3  
  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst!  
  
  

 
 
 
 
 
  

 

Wij wensen u allen  
 
een fijne 
voorjaarsvakantie! 
 
 

  

 
 
 
 
 
  

 


