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Agenda 

Maandag 28 nov. 
Woensdag 30 nov. 
Woensdag 30 nov. 
Maandag 5 december 
Dinsdag 6 december  

Gitaarles groepen 5 en 6 
Inloopmoment ouders 
Createrhavet (onder schooltijd) 
Sinterklaasfeest 
Gewone lestijden 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

26 november 
27 november 
28 november 
 
29 november 

Reece 
Jayden 
Can  
Zoë 
Liam 
 

groep 7 
groep 8 
groep 6 
groep 5 
groep 5 

 

Mededelingen en verslagen 

Inloopochtend voor de ouders van de groepen 1 tot en met 8 
Nieuwsgierig wat de kinderen doen tijdens de taal-, reken-, lees- of schrijfles? 
Woensdag 30 november is er een inloopmoment van 8.30 uur tot ongeveer 8.45 uur.  
Tijdens dit moment ziet en ervaart u hoe de kinderen de lessen aangeboden krijgen. 
U komt toch ook? 

 
Schoen zetten 
Gelukkig geen Rommelpiet in de school, maar wel een ander probleem… 
Waar zijn de schoenen gebleven die dinsdagmiddag zijn gezet? 
De Pieten hebben de schoenen overal en nergens verstopt! 
Dus dat werd zoeken bij de kast, bij de deur, bij de klok, in de haard,  bij de … 
Sinterklaas, dank u wel voor het lekkers dat in de schoen zat! 

 



 

KiVa 
Zoals u weet zetten wij KiVa in als een preventief, 
schoolbreed programma, gericht op het versterken 
van de sociale veiligheid en het tegengaan van 
pesten. De KiVa-methode vindt zijn oorsprong in 
Finland. 
Deze methode heeft een positieve insteek en 
bevordert positieve groepsvorming.  
Zo zijn KiVa afspraken altijd positief geformuleerd. 
 

Op KiVa-scholen vullen de leerlingen uit de 
groepen 3 tot en met 8  twee keer per jaar een 
digitale vragenlijst in: de KiVa-monitor.  
De vragen gaan onder meer over welbevinden, 
sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties 
in de klas.  

Nadat de leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld, 
krijgen de leerkrachten een rapport van hun groep 
met sociogrammen. Het groepsrapport is een 
goede aanvulling op de informatie die zij krijgen vanuit hun dagelijkse observaties in de 
verschillende schoolsituaties.  
Vanuit dit totaalbeeld kunnen zij hun handelen richting de groep en de individuele leerlingen 
afstemmen. 

Daarnaast levert KiVa een rapport met trends en ontwikkelingen op schoolniveau. Deze levert 
informatie op waarmee beleid kan worden ontwikkeld, getoetst en verbeterd. 
Eind oktober hebben de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 de oktober-meting ingevuld. 
De informatie uit deze meting  is besproken in de teamvergadering en zal dienen als basis voor  
de groepsbenadering waarbij het Kiva-team, waar wenselijk, hierin ondersteuning kan bieden aan 
leerlingen en leerkrachten. 

De volgende meting zal april 2023 worden afgenomen. 

Ik wens u een fijn weekend toe,  Lilian Schuurman 
 
 
 
 


