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1. Agenda
Woensdag 12-09:
Donderdag 13-09:
Vrijdag 21-09:

Oudervertelmiddag
Oudervertelmiddag; sporten op het plein met de buurtsportcoach begint weer
Fietsles voor groep 8

Dinsdag 25-09:
Woensdag 26-09:

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf; start Kinderpostzegelactie

Dinsdag 02-10:

Informatieavond groep 8 over het Voortgezet Onderwijs
De volgende nieuwsbrief komt uit.

2. Het schooljaar is goed gestart!

Wat was het een feestelijk gezicht maandagochtend al die bellen blazende kinderen.
Inmiddels zijn we weer in het ritme gekomen, het was even wennen voor iedereen om weer op tijd uit bed te
komen om naar school te gaan. Gelukkig komt bijna iedereen op tijd.
We mogen aan het begin van het nieuwe schooljaar weer veel nieuwe leerlingen begroeten:
Sahar Atif, Yasmina Atif, Fé-Lynn Beeldsnijder, Bjorn Dijkhorst, Noa Doyle, Raigy Eisden Winklaar, Matthijs en
Carlijn van der Geer, Danaé Jong, Faachira Madhar, Shekinah Nkem, Julia en Noor Oude Lohuis, Given OseiDebrah, Chanel en Tim Verhoef. Van harte welkom en veel plezier op De Egelantier!
U heeft inmiddels al de brief gekregen over de extra mogelijkheden om te sporten. We willen in het bijzonder ook
de sportinstuif op ons schoolplein onder uw aandacht brengen. Vorig jaar was er veel animo onder de
kinderen en dat is de reden dat de sportinstuif voortgezet wordt en dat er bovendien extra tijd is vrijgemaakt voor
de lessen op ons plein.
We zijn blij dat onze buurtsportcoach zich heeft ingespannen om de kinderen uit onze buurt deze extra lessen te
bieden.

3. De Gouden Weken
We zijn dit jaar, net als vorig jaar, weer gestart met de Gouden Weken. Dit zijn de eerste 6-8 weken van het nieuwe
schooljaar, waarin we als team extra aandacht besteden aan de groepsvorming. We willen u er graag wat meer over
vertellen.
Na de grote vakantie starten de kinderen weer in hun groep. Ieder jaar is die start nieuw. Ook al blijven de kinderen in
een zelfde groep; er is toch van alles veranderd tijdens de vakantie; ze zijn verstandelijk, sociaal en lichamelijk
gegroeid. De kinderen hebben elkaar langere tijd niet gezien en het groepsproces en het vormen van een groep begint
na de zomervakantie weer opnieuw.
De eerste 6-8 weken van het schooljaar vormt een groep zich volgens een aantal fases:
1 Forming: De kinderen zoeken aansluiting bij de groep en kijken de kat uit de boom. De leerkracht laat op vriendelijke
en stevige manier zien dat zij/hij er is. We gebruiken werkvormen die het positieve gedrag benadrukken.
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2 Storming: De kinderen worden opener en kritischer, langzamerhand ontstaat voorkeur voor een bepaald type leider
en leiderschap. Beweging in de rangorde, wie hoort bij welke groep?
3 Norming: De kinderen passen zich aan, afhankelijk van de groep waar ze bij willen horen. De leerkracht stelt in een
klassenvergadering samen met de groep de klassenregels op. De leerkracht is zich bewust van voorbeeldgedrag;
aandacht voor iedereen, bemoedigende knikjes, duim etc. Iedereen hoort erbij!
4 Performing: De kinderen gedragen zich overeenkomstig hun keuzes. Als het goed is hebben zij ruimte voor elkaar
en corrigeren elkaar ten behoeve van een fijne sfeer in de groep. Groepsvormende activiteiten worden geregeld
herhaald.
(De namen van de fases komen uit de Engelse taal)
De rol van de leerkracht
De leerkracht heeft tijdens deze eerste periode de mogelijkheid om van de groep leerlingen een positieve groep te
maken. In de eerste periode worden de rollen, waarden en normen grotendeels bepaald voor de rest van het jaar.
Centraal in deze eerste weken staat de voorbeeldfunctie van de leerkracht; een leerkracht die consequent en alert is,
duidelijke doelen stelt, grenzen bewaakt en ruimte geeft, een persoonlijke band opbouwt en feedback geeft. De
leerkracht is de leider van de groep en is in staat om te ondersteunen en mee te bewegen met de groep. De leerkracht
heeft zowel oog voor de behoefte van het individuele kind als voor die van de groep. Het herkennen en het
ondersteunen hiervan zijn belangrijk om de leerlingen te laten gedijen.
Regels en klassenvergaderingen
Om positief gedrag te realiseren is het belangrijk om met regels en routines te werken. Het spelenderwijs praten en
oefenen met de groepsregels in de onderbouw, groeit in de bovenbouw uit tot gezamenlijk bedachte regels, gebaseerd
op door de leerlingen zelf aangedragen waarden en normen. In de bovenbouw worden de regels tijdens een
klassenvergadering opgesteld. Samen regels vaststellen betekent ook samen regels handhaven, met de leerkracht als
leider.
Complimenten
Positief gedrag stimuleren door complimenten. Complimenten die gericht zijn op wat je ziet. Liever een compliment over
het proces dan over het eindresultaat. Liever ook een compliment dat de samenwerking bevordert in plaats van dat het
competitie oproept.
De Kanjertraining De lessen voor het werken aan een positieve groep sluiten goed aan op onze lessen van de
Kanjertraining. Net als vorig jaar worden de Kanjerlessen weer door alle groepsleerkrachten verzorgd.

4. Korte mededelingen:








Net als vorig jaar hebben we op woensdag onze vaste fruit en water dag. De leerlingen mogen deze dag
alleen fruit en water meenemen als tussendoortje.
Denkt u er aan dat de lessen echt om 08.30 uur en 13.15 uur starten. Later binnen komen stoort de les.
Ook de gymles start om 08.30 of 13.15 uur. uw kind heeft tijd nodig om zich om te kleden,
dus graag ruim op tijd aanwezig zijn, want anders verliest uw kind kostbare lestijd.
Heeft u de mailing over het extra bewegen gelezen en meteen al actie ondernomen?
Gisteren was het nog in het nieuws; onze kinderen bewegen te weinig! Die van u ook? Op een eenvoudig
manier kunt u uw kind stimuleren om actief te worden.
Onze buurtsportcoach begint donderdag 13 september weer met de activiteiten op het schoolplein. We zijn
erg blij dat de lessen voortgezet kunnen worden. Met dank aan de gemeente Almere!
De schoolleiders slaan alarm! De directie heeft vanmorgen aandacht gevraagd voor het feit dat schoolleiders
ook een eerlijker salaris wensen, een gebalanceerd functiehuis, voldoende ondersteunende functies in de
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school en ontwikkelingstijd en ruimte voor innovatie van het onderwijs. Daarom is het alarm vanmorgen in
school afgegaan en is er een extra ontruimingsoefening gedaan. Dit is overigens weer prima verlopen!

5. Fietslessen van meester Mario voor de groepen 5 tot en met 7 en voor groep 8
Vandaag was meester Mario er voor de fietslessen. Wat fijn dat u en de kinderen er aan gedacht hebben dat ze voor
deze les hun fiets nodig hebben!
Vrijdagmorgen 21 september is er een speciale fietsles voor de leerlingen van groep 8. Steeds vaker blijkt dat
kinderen in groep 8 en de eerste jaren op het voortgezet onderwijs betrokken zijn bij ongelukken in het verkeer o.a.
doordat zij met hun telefoon in de weer zijn. Tijdens de fietsles voor groep 8 zal meester Mario hier speciaal
aandacht aan schenken.

6. De schoolfotograaf
De schoolfotograaf is op dinsdag 25 en woensdag 26 september aanwezig om weer mooie foto’s van uw kind en
de groep van uw kind te maken. Ook is er weer gelegenheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Voor
deze portretten krijgt u binnenkort de gelegenheid om uw kinderen hiervoor aan te melden.
Noteert u de data vast in uw agenda?

7. De gymlessen
Op maandag en donderdag geeft juf Bianca de groepen 3 t/m 8 gymles. De kleuters hebben op maandag les van juf
Bianca. We zetten hieronder alle afspraken voor de gymles op een rijtje:
Alle leerlingen doen mee aan de gymles. Wanneer er omstandigheden zijn
waardoor uw kind niet kan meedoen aan de gymles vragen wij u dit schriftelijk of via
MijnSchoolinfo aan ons mee te delen.
Sieraden zoals oorbellen, horloges, armbanden etc. mogen in verband met de veiligheid van de
leerlingen niet gedragen worden tijdens de gymles. Wij vragen u om deze spullen zoveel mogelijk
thuis te laten op de dagen dat uw kind gymles heeft.
De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van de spullen van uw kind.
Alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 gymmen in sportkleding en dragen
sportschoenen. Sportschoenen zijn natuurlijk voor de bescherming van de voeten. De schoenen
hebben witte zolen, om het veroorzaken van zwarte strepen op de vloer te voorkomen.
Leerlingen met lang haar nemen iets mee van huis (elastiekjes) , om het haar vast te binden
tijdens de gymles.
Na de gymles frissen de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 zich op bij de kraan. Zij hebben
daarvoor een washandje en een handdoek nodig die u uw kind dient mee te geven.
Het gebruik van spuitbussen (voor deodorant) is op school niet toegestaan. Rollers voor
deodorant mogen uiteraard wel gebruikt worden. U zult begrijpen dat het opfrissen snel dient te
gebeuren!

Oeps gymkleding vergeten? Wat nu?
We hebben ook dit jaar weer twee lessen bewegingsonderwijs per week en daardoor kunnen de
kinderen (en u) ook twee keer per week hun gymspullen vergeten mee te nemen.
Doordat we ons bijna geen conciërge meer kunnen permitteren is het wassen/drogen
en opbergen van de geleende gymspullen voor ons niet langer haalbaar.
Daarom zijn we sinds een aantal jaren gedwongen om het lenen van gymkleding te beperken.
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Wat betekent het voor uw kind als hij/zij geen gymkleding bij zich heeft?
Juf Bianca houdt bij wanneer de kinderen hun spullen vergeten zijn.
We verdelen het jaar in periodes tussen de verschillende vakanties. (herfst-kerst; kerst-voorjaar; voorjaarmei; en mei- zomervakantie).
Per periode mag uw kind één keer de gymkleding vergeten
1e keer gymkleding vergeten in een periode; dan mag uw kind de spullen van juf Bianca lenen.
2e keer gymkleding vergeten; uw kind mag niet meedoen aan de gymles, maar blijft bij de groepsleerkracht.
En u wordt op de hoogte gebracht via Mijn Schoolinfo.
We gaan er vanuit dat de kinderen alle lessen kunnen mee gymmen.

8. Nieuws van Tierelier
Beste ouders/verzorgers,
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Inmiddels zijn wij 1 weekje verder en hebben
de 1e week benut om te wennen, elkaar te leren kennen en regels te herhalen.

Nieuwe peuters
Shae- Emir- Armin -Baran - Vladiana en Shalom wij wensen jullie heel veel speel plezier op de peuterspeelzaal.

Re-integratie Sandra
Om weer rustig te beginnen gaat Sandra voorlopig op maandagmiddag, dinsdag en donderdag werken.
De andere dagdelen worden opgevuld door Hanan of Samantha.

Stagiaire
De hele week staan er 2 stagiaires op de spz.
Lydia op maandag en dinsdag en Shanna op donderdag en vrijdag.
Even voorstellen:
Hallo allemaal!
Mijn naam is Lydia Kok en ik ben twintig jaar oud. Vanaf September zal ik het
team versterken van peuterspeelzaal Tierelier als stagiaire. Ik zit momenteel in
mijn derde en laatste jaar van de opleiding pedagogiek, dat ik volg op het ROC
in Hilversum.
Ik kijk er erg naar uit om jullie te leren en ervaringen op te bouwen!

Nieuw thema week 37-40
Het thema voor de peuters is “Zomerkriebels”. I
In de zomer worden de dagen langer en blijft het langer licht .
Jonge kinderen ervaren de zomer op hun eigen manier. Op een nieuwsgierige en spontane manier staan zij open
voor de veranderingen om zich heen. Zij ontdekken vooral met hun zintuigen, zij ruiken de geur van de bloeiende
bloemen, zij voelen de zonnewarmte en horen de zoemende insecten.

Wat u thuis met uw peuter kunt doen:
Als u een uitstapje heeft gemaakt of op vakantie bent geweest is het leuk om samen de vakantie
foto’s te bekijken en over te praten.
Laat uw peuter lekker spelen met water, zo ervaart uw peuter hoe water reageert door te gieten
en te spetteren. Bakjes, gieters, emmertjes zijn al genoeg om lekker mee te spelen.
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Voorlezen
Boeken die wij voorlezen zijn :
Plons – Martin Wadell
Kikker en de warme dag – Max Velthuys
Dikkie Dik – de zon, de zee en de wind – Jet Boeke
Wij lezen de verhalen meerdere keren voor zodat de peuters het verhaal goed kennen. Maar niets is zo fijn
voor uw peuter als thuis ook uit hetzelfde boek nog eens door u te worden voorgelezen.

9. Ingezonden bericht:
Themabijeenkomst Ouders lezen voor!

Voor wie :
Wanneer:

Wat:

Alle ouders die meer willen weten over voorlezen.
12 september 2018 de nieuwe Bibliotheek, Almere Stad
24 september 2018 de nieuwe Bibliotheek, Poort
Workshop Voorlezen
Op welke manieren doe je dat?
Wat is het belang van (voor) lezen?
Wat zijn de mooiste kinderboeken van nu?

Kom dan naar de nieuwe Bibliotheek! We gaan je er alles over vertellen!
Tijd:

van 09:30 uur – 11:00u.

Vooraf aanmelden bij educatie@denieuwebibliotheek.nl.
Graag het aantal personen dat komt vermelden.
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