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Gymzaal op slot tijdens de gymnastieklessen
Met ingang van maandag 30 september gaat de gymzaal op slot tijdens de gymlessen.
Dat doen wij om te voorkomen dat onbevoegden tijdens de gymles de zaal of de
kleedkamers in kunnen komen.
Het is daarom extra belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw kind op tijd is, uiterlijk 8.30 uur en
13.00 uur in de gymzaal omdat het op een later tijdstip niet meer mogelijk is om binnen te
komen. De gymzaal heeft geen bel waardoor het niet mogelijk is de gymleerkracht later te
laten openen. Als uw kind voor een gesloten deur komt te staan moet hij/zij naar school
gaan.

Interessante ouderavond Kanjertraining helaas slecht bezocht
Achttien ouders en 16 leerkrachten bezochten de
informatie-avond over de Kanjertraining.
Ondanks deze teleurstellende opkomst was het
een boeiende avond waarin Bart Riet ons mee
nam door de Kanjertraining. Deze is zo belangrijk
voor de sociale en emotionele ontwikkeling van
uw kind.
Wij hopen dat u wel massaal gebruik maakt van
de uitnodiging die u gaat ontvangen om een
Kanjerles bij te wonen in de groep van uw kind.

Mediawijsheid
Mediawijs zijn is niet alleen kennis hebben, maar ook gedrag uitdragen: je mag fouten
maken als je kunt reflecteren op je fouten en daardoor leert beter te worden. Met media
betekent dit dat je er mee moet werken om het te voelen en de juiste motivatie krijgt om
iets wel of juist niet te doen. Afschermen, afsluiten of struisvogel spelen kan niet meer.
Test eens uw opvoedkennis rondom mediawijsheid met de volgende link:
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Quiz-Hoe-mediawijs-ben-jij

Hartelijk dank namens Elisa
De afgelopen weken heeft u vele honderden statiegeldflessen
ingeleverd. Ik wil u daarvoor, namens Elisa, heel hartelijk
danken.
Ik ga de flessen zo snel mogelijk inleveren en laat u dan weten
hoeveel geld is ingezameld.
Hartelijke groet,
Ivo Stut

Zwem jij ook mee?
Ben jij een echte waterrat? In de herfstvakantie kun je meedoen met de
Nationale Zwem4daagse. Van 21 t/m 24 oktober 2019 organiseren de
twee zwemverenigingen in Hoofddorp de zwem4daagse. Elke avond
zwem je 500 of 1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar of heb je een
beperking dan mag je ook 250 meter zwemmen. Houd je dit 4 avonden
vol dan ontvang je een mooie zwem4daagse medaille. De
zwem4daagse wordt gehouden in het SKWA in Hoofddorp. Elke avond
kun je starten tussen 18.00 – 19.30 uur. Deelname kost € 7,50 bij
voorinschrijving en € 10,00 als je maandag 21 oktober inschrijft in het
zwembad.
Meer informatie vind je op www.zpch.zwem4daagse.nl. Hier kun je ook
meteen inschrijven.

Kinderboekenweek 2019: “Op reis”
Vanaf 2 tot 13 oktober is weer de jaarlijkse
Kinderboekenweek.
Ook de Klimop besteedt aandacht aan deze “week.”
Op woensdag 2 oktober vindt de opening plaats voor de leerlingen in de aula.
Gedurende de week wordt er in alle groepen, ’s morgen en ’s middags, zo’n 10 minuten
voorgelezen.
Als u het leuk vindt om dit te doen kunt u zich inschrijven bij de klas van uw kind om een minuut of
10 voor te lezen.
De intekenlijsten hangen vanaf maandag 30 september bij de klassen.
Op het podium in de aula wordt een boekentafel ingericht rondom het thema.
Er zal ook een teken- en gedichtenwedstrijd gehouden worden.
We hopen op een fantastische week met veel leesprikkels.

De boekenmarkt
Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen op woensdag 9 oktober hun “oude
kinderboeken” verkopen in de aula van de school. Jongere broertjes en zusjes
mogen hierbij helpen.
U kunt thuis, samen met uw kind, geschikte boekjes uitzoeken en voorzien
van een prijssticker. Een verkoopplekje wordt gehuurd voor 1 euro bij de
leerkracht. Deze euro komt ten goede aan de schoolbibliotheek. De prijzen
van de boekjes zijn vastgesteld op: 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00 en 3,00
euro. Graag zoveel mogelijk gepast betalen. De verkoop vindt alleen plaats in
de aula en niet op andere plaatsen in de school.
Wij nodigen alle ouders met hun kinderen uit de boekenmarkt te bezoeken op woensdag 9 oktober
van 12:00 tot 12:30. Let op dit is een andere tijd dan vorig jaar.
U mag uw kind vanaf 11:55 uit de klas ophalen om samen de boekenmarkt te bezoeken.
Met vriendelijke groet, De kinderboekenweekcommissie.

Onze stagiaires stellen zich aan u voor
De Klimop is een opleidingsschool, dat houdt in dat we samen werken met bijv. Hogeschool
Leiden en het Nova college, om ervoor te zorgen dat de studenten veel praktijk ervaring opdoen.
Daarom zijn er ook veel studenten in de school en daar zijn wij heel blij mee! Een aantal stellen
zich aan u voor:

Mijn naam is Sanne Peters en ik ben een derdejaars pabo student aan de
Hogeschool Leiden. Eind jaar twee heb ik gekozen voor specialisatie jonge
kind, dit betekent dat ik mij de laatste twee jaar van mijn studie ga richten op
de groepen 1,2 en 3. Dit jaar loop ik dan ook stage in groep 3b bij juf Paulien.
Ik blijf hier tot eind januari en ben aanwezig op maandag en dinsdag. Van
kleins af aan roep ik al dat ik juf wil worden en speelde ik veel “schooltje”. Nu
komt deze droom steeds dichterbij en ik kijk dan ook heel erg uit naar deze
stage. Mocht u vragen hebben, schroom niet om deze te vragen wanneer ik
in de gang loop.

Mijn naam is Youri Sierag, ik ben 25 jaar en ik woon in Hoofddorp. Ik zit
in het eerste jaar van de Pabo en dit jaar loop ik twee dagen in de week
stage bij de Klimop. Het komende halfjaar zal ik bij groep 3a meelopen.
Ik kijk uit naar een leuke en leerzame tijd!

Mijn naam is Fenne de Vries, 19 jaar en derdejaars Pabo studente op
de Hogeschool Leiden. Het komende halfjaar mag ik stagelopen op de
Klimop. Ik zal deze stage doen in groep 8a bij Caro op maandag en
dinsdag. Naast de reguliere pabo word ik ook opgeleid tot ‘Specialist
Sportieve en Gezonde School’. Ik ga proberen om tijdens de lessen veel
met de leerlingen te bewegen! Voor verdere vragen of een gezellig
praatje, mag u mij altijd aanspreken in de gang! Ik hoop op een leuk en
gezellig jaar en tot ziens op school!
Mijn naam is Max Broek. Ik ben 20 jaar en ik kom uit Hoofddorp. Ik volg
de opleiding onderwijsassistent (OA) op het Nova College. Ik zit in het
derde en laatste jaar van deze opleiding en ik loop stage in beide
groepen 6, op maandag en dinsdag. Zelf heb ik van 2003 tot en met 2012
op de Klimop gezeten en ik vind het dan ook onwijs leuk dat ik weer terug
ben op de Klimop. Ik kijk uit naar een leuk en gezellig jaar met alle
leerlingen, leerkrachten en ouders!

Waarom hebben de groepen 1 t/m 4 nog extra vrijdagmiddagen vrij?
Een leerling moet minimaal 7520 uur onderwijs krijgen gedurende 8 jaar basisonderwijs.
Dat is 940 uur per leerjaar. Dat is het wettelijk minimum aantal lesuren en ook het aantal
lesuren waarop de school wordt bekostigd.
Voor de groepen 1 t/m 4 hebben we dit inmiddels gerealiseerd. Voor de groepen 5 t/m 8
kunnen wij dat nu nog niet doen omdat deze groepen, toen zij groepen 1 en 2 waren,
“maar” 880 uur les kregen in groep 1 en in groep 2.Deze groepen moeten daarom de
komende jaren nog 960 uur les krijgen. Dit schuift telkens een jaar op. Volgend jaar krijgen
ook de groepen 5 extra middagen vrij.

Inschrijven voor de Musicaldance Battle weer van start
Afgelopen schooljaar hebben tientallen leerlingen meegedaan aan de Musicaldance
Battle. Dit schooljaar wordt de Battle opnieuw georganiseerd voor leerlingen van de
groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8.
Lees voor meer informatie de volgende twee flyers.
De digitale inschrijfformulieren heeft u op donderdag 26 september al via de mail
ontvangen.

Zit uw kind niet lekker in zijn / haar vel? Wij bieden aan Assertiviteitstraining/sociale
vaardigheden in groepsverband voor kinderen en hun ouders samen.
De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die:
-

het gevoel hebben er niet bij te horen
onzeker of verlegen zijn
overheersend zijn, de baas spelen
anderen uitlachen
niets serieus nemen, overal een grap van maken
somber zijn
woedeaanvallen hebben
pesten of gepest worden
gesloten zijn
zich moeilijk kunnen concentreren
zich eenzaam voelen
moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen
faalangst hebben

Wij starten in Hoofddorp met groepen na de zomervakantie 2019:




voor 5 - 7 jarigen op woensdag 9 oktober van 16.00 -17.30 uur/ Hoofddorp
voor 8 -11 jarigen op woensdag 9 oktober van 13.30-15.00 uur/ Hoofddorp
voor 12-15 jarigen op woensdag 9 oktober van 19.00-20.30 uur / Hoofddorp

Wat is de Kanjertraining?
De Kanjertraining is een zeer effectieve weerbaarheidstraining en wordt gegeven aan kinderen in
verschillende leeftijdsgroepen van 5 -16 jaar. De training bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur,
eens in de 14 dagen met kinderen en (een van ) hun ouders. De ouders kunnen elkaar afwisselen,
deelname van één ouder is voldoende, twee zijn altijd welkom. Er wordt gewerkt met twee trainers.
Doel van de training is dat kinderen positief over zichzelf en anderen gaan denken.
Resultaat is dat zij meer zelfvertrouwen krijgen, meer zelfinzicht en zicht op het effect van hun
gedrag op anderen, zij krijgen grip op sociale situaties en minder last van stress, verhoogde
concentratie en schoolresultaten gaan vooruit.
Werkwijze
Het eerste half uur doen we oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen samen. Daarna gaan
de kinderen met de kindertrainer drie kwartier naar het speellokaal. In de training wordt met
verschillende therapeutische spelmethoden gewerkt zoals fysieke oefeningen, rollenspel, muziek,
tekenen, kringgesprekken en een verhaal.
De ouders gaan met de ouderbegeleider mee en ontvangen achtergrondinformatie en tips. Het
laatste kwartier laten de kinderen aan de ouders zien wat ze geleerd hebben. Ouders en kinderen
krijgen doe-opdrachten mee als huiswerk. De kinderen krijgen een werkboek of werkbladen, en
ouders krijgen na elke les hand-outs.
Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de Kanjertraining. We vragen de ouders, het kind
(vanaf 8 jaar) en de leerkracht om vooraf een gedragsvragenlijst in te vullen. Op verzoek van de
ouders kan ook de leerkracht van het kind bij het traject betrokken worden.
Onderwerpen die aan bod komen in de training:









Kosten

jezelf voorstellen
complimenten geven en ontvangen
praten over je gevoelens
grenzen stellen, nee zeggen, omgaan met pestgedrag
belangstelling tonen, vragen stellen, vriendschap
gespreksvoering
kritiek geven en ontvangen
onderhandelen
€ 490,- incl. € 90,- voor het intakegesprek.

Vergoeding
Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de kosten van de training, zoals Zilveren Kruis, Zorg en
Zekerheid, ONVZ, PNO en Kiemer. Betalingsregelingen zijn bespreekbaar.
Ouders die niet financieel draagkrachtig genoeg zijn de kosten te betalen, kunnen mij een bericht
sturen. Via de gemeente is er voor deze ouders vaak een mogelijkheid voor subsidie.
Individuele sessie en maatwerktraject
Ook individuele sessies met kinderen en ouders, gezinssessies, coaching gesprekken met kind en
leerkracht, observaties in de klas en maatwerktrajecten zijn mogelijk.
Effectiviteit
De Kanjertraining heeft van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi,)) de hoogste erkenning gekregen
als bewezen effectief bij de preventie en behandeling van sociaal-emotionele problemen van
kinderen, en tegen pesten, het zelfvertrouwen van kinderen wordt vergroot, motiveert hen tot
sociaal gedrag en schoolresultaten gaan vooruit.

Aanmelding via de website

www.kanjertraininghaarlem.nl

Informatieavond over de Ouder-Kind training voor ouders en belangstellenden:
Woensdag 11 september 2019 van 19.30- 20.30 uur op Basisschool Het Braambos, Waddenweg
83, 2134 XL Hoofddorp. Inschrijven via info@kanjertraininghaarlem.nl o.v.v. informatie 11-9
Overleg: drs. Angela Rolvers , tel. 06 12 72 07 69, email : info@kanjertraininghaarlem.nl

