
 
 

 

           NIEUWSBRIEF  2 
                      September  

                   2014-2015 

 

De tweede nieuwsbrief kunt u weer inzien.  

Deze kunt u ook lezen op onze nieuwe website www.elsenhof.nl 

 

Onderwerpen zijn: 

• Kennismakingsouderavonden 

• Nieuwe methode zaakvakken en Engels. 

• SoVatrainingen kanjer en rots en water. 

• GGD onderzoeken 

• Gezinsviering vijf heiligen parochie. 

 

Data Activiteiten:

Kijk hiervoor op de kalender of voor de meest actuele data op www.elsenhof.nl 

NB:   data   wanneer de leerlingen extra vrij zijn: 

Studiemiddag  Dinsdag  2 september 2014  leerlingen ochtend wel naar school geen 

overblijf  leerlingen middag vrij 

Studiemiddag  Donderdag 2 oktober  2014 leerlingen ochtend wel naar school geen 

overblijf  leerlingen middag vrij 

Studiemiddag   Dinsdag 4 november i 2014 leerlingen ochtend wel naar school geen 

overblijf  leerlingen middag vrij                  

Studiedag   Woensdag 14 januari 2015  leerlingen hele dag vrij 

Studiemiddag  Dinsdag 3 februari  2015      leerlingen ochtend wel naar school geen 

overblijf  leerlingen middag vrij 

Studieochtend  Vrijdag  24 april 2015          leerlingen hele dag vrij 

 

 

 



Kennismakingsavonden:

 

U bent van harte welkom voor een  15 minutengesprek. Voor de groepen 2-3-5-6-7-8 is dat op 9 of 11 

september 2014.Voor de groep 4 is dit op 9 en 15 september en voor groep 1 op 9 september. Dit 

eerste gesprek is een kennismakingsgesprek.  

Omdat ouders / verzorgers hun kind(eren) het beste kennen, horen wij graag dingen die van belang zijn 

om uw kind het komende schooljaar te begeleiden. U krijgt via de mail de groepslijst waarop het tijdstip 

staat wanneer wij u verwachten. Indien het tijdstip niet uitkomt, vragen wij u zelf met een andere ouder 

te wisselen. Een wisseling in het rooster, graag doorgeven aan de leerkracht.  

  

Nieuwe methodes: Zaakvakken en Engels.

 
 

Dit schooljaar gaan we als pilot de zaakvakken en Engels digitaal aan de leerlingen aanbieden. 

Het betreft de zaakvak methodes : Grenzeloos, Binnenste buiten en Eigentijds. 

De Engelse methode heet Groove me.  

Grenzeloos (aardrijkskunde) vormt samen met Eigentijds (geschiedenis) en Binnenstebuiten (natuur en 

techniek) een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 t/m 8. 

De methodes zijn zelfstandig te gebruiken, en versterken elkaar. Bij elk leerjaar is een vakoverstijgend 

thema beschikbaar. In dit projectthema is de leerstof uit de drie vakgebieden op natuurlijke wijze 

geïntegreerd. We werken volgens een schema omdat we ervoor kiezen om eerst een thema helemaal af 

te werken van bijv. aardrijkskunde, dan een thema van geschiedenis te kiezen en daarna een thema van 

natuur techniek. Daarna beginnen we weer met het eerste. Per zaakvak zijn er 4 thema’s met elk 

ongeveer 5 lessen. De leerlingen gaan vooral digitaal aan de slag. In het begin zullen zij nog veel in 

tweetallen werken. We hebben kleine laptopjes die we vooral met tweetallen zullen gebruiken. Als de 

pilot werkt zullen we zeker de aanschaf van de laptopjes uitgaan breiden. 

In het digitale startscherm van de methode heeft de leerkracht de mogelijkheid om leerlingen in te 

voeren en van deze leerlingen groepen te maken. Daarna kan de leerkracht voortaan direct lesmateriaal 

klaarzetten per leerling of per groep. Terwijl de leerlingen de oefeningen maken, volgt de leerkracht via 

Blink Studio de resultaten. Zo is er volledig inzicht in de resultaten per leerling en overzicht van de 

voortgang. Nakijken van de lessen gaat bij meerkeuzevragen automatisch. Na het nakijken kan de 

leerkracht specifieke aanwijzingen geven per vraag via een chatsysteem. 

Voor de leerling: inloggen in een eigen 

interactieve leeromgeving 

Op ieder moment en iedere plek  kunnen onze 

leerlingen via een eigen inlogcode  inloggen in 

Blink Start. Daar staan de digitale materialen 

en oefeningen klaar die de leerkracht heeft 

ingepland voor de leerling. Blink Start biedt de 

lessen aan in interactieve oefenvormen. De 



leerling verwerkt dus informatie door iets te doen, niet alleen door informatie te lezen. Een leerling kan 

vanuit Blink Start met de oefeningen aan de slag, bronnen bekijken en notities maken en bewaren. 

De methode Engels Groove.me is een digibord lesmethode Engels voor groep 1 t/m 8.  

Het is de eerste complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die 

gebruikt wordt, is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits. 

 In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle 

vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden 

uitgebreid met woorden passend bij het thema. 

Bijna alle kinderen houden van muziek en volgen de hits uit de top 40. Ze zijn heel nieuwsgierig naar 

‘hun’ helden en willen van alles weten over de muziek en het Engels kunnen begrijpen. Hun motivatie 

om Engels te willen leren is en blijft door de keuze voor deze muziek enorm groot. 

Groove.me: engels-voor-de-onderbouw  

Muziek leent zich ook uitstekend voor een lesmethode Engels in groep 1 t/m 4. Jonge kinderen willen 

immers niets liever dan zingen, dansen en bewegen. Via de bovenstaande link kunt u op de website een 

filmpje bekijken en zien  hoe de methode Groove.me voor de onderbouw werkt. 

Groep 7 en 8 gaan dit schooljaar al starten met deze Engelse methode. De groepen 1-2-3-4-5-6 gaan de 

lessen regelmatig aanbieden en uitproberen.  

 

Het invoeren en uitproberen van deze methodes zal wat veranderingen kunnen geven in de manier van 

huiswerk maken. De leerlingen kunnen ook thuis inloggen. De leerkracht van de bovenbouwgroepen zal 

tijdens de kennismakingsavond navragen of dat bij u mogelijk is. De leerlingen zijn er erg enthousiast 

over.  

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

NB: Als u op de onderstreepte links gaat staan en CTRL+ klikt dan kunt u een kijkje nemen  via de 

website.  

Sociale emotionele trainingen :

De Kanjertraining 

Direct aan het begin starten alle groepen behalve groep 7 met de kanjertrainingen.  

Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen die hun gedrag kan hebben.  

Binnen de Kanjertraining wordt ruim aandacht besteed aan het geven van kritiek en het omgaan met 

kritiek. De gekozen werkvormen zijn direct en zeer confronterend (en lopen in moeilijkheidsgraad op 

van groep 1-2 naar 8). De kinderen wordt inzicht gegeven in de gevolgen van gedrag, de gevolgen voor 

de ander en de dingen om hen heen, maar vooral de gevolgen voor henzelf. Ze worden geleerd te 

kiezen. En als je kiest, kies dan in de richting van je werkelijke bedoelingen en draai er niet om heen. 

Wordt bewust van de keuzen die je maakt. Doe je dat niet dan gaan anderen, die wel durven kiezen, 

voor jou je leven bepalen.  

Het spreekt voor zich dat voor de uitvoering van de Kanjertraining vakmanschap vereist is. Vandaar een 

uitgebreide handleiding en de speciale opleiding tot Kanjertrainer. 

In de training worden trainingsafspraken gemaakt: 

- wij helpen elkaar; 

- wij zijn te vertrouwen; 

- niemand is zielig; 

- niemand speelt de baas; 

- niemand lacht uit. 

Om van de Kanjertraining een “methode” te maken en niet een eenmalige training krijgt de training een 

vaste plaats in ons onderwijs. Zo wordt de training een werkwijze waarbij aangepast aan de leeftijd van 

de kinderen lessen in sociale vaardigheden centraal staan. 

De lessen worden ondersteunt door de volgende dieren: 



  
De Pestvogel (zwarte pet):   

De pestvogel vindt zichzelf geweldig: alle  

anderen deugen niet en hij bepaald zelf wel  

wat hij doet.   

De Aap (rode pet):  

Het aapje probeert contact te krijgen door met de 

pestvogel mee te doen en overal grapje van te 

maken. Het aapje gedraagt zich als een vervelende 

malloot 

 

 
Het Konijn (gele pet):  

Het konijn denkt dat hij minder waard is dan anderen, 

is vaak bang en heeft last faalangst 

De Tijger (witte pet):  

De tijger of Kanjer. Een kind dat assertief maar niet 

agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te 

handhaven, is een tijger. 

                       

Groep 7 gaat werken met Rots en Water 

Rots & Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd 

wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water programma kan worden 

beschouwd als een weerbaarheids-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere 

programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen 

de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. 

 

Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, 

zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn 

de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen 

keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. 

Jongens beschikken over een enorme dosis energie die uitnodigt, en soms 

dwingt, tot bewegen. Daarnaast is het zo dat de meeste jongens, vergeleken 

met de meeste meisjes, meer moeite hebben met het verwoorden van 

gedachten, gevoelens en emoties. Jongens volgen meer een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg 

(zelfkennis door bewegen, doen, onderzoeken). 

Meisjes volgen meer een verbaal/rationeel-emotionele 

ontwikkelingsweg. (zelfkennis door reflectie en verbale 

communicatie). De psycho-fysieke didactiek van het Rots en 

Waterprogramma voegt beide ontwikkelingswegen samen in één 

programma. 

Het Rots en Waterprogramma kent vier thema's: 

• Zelfbeheersing 

• Zelfreflectie 

• Zelfvertrouwen 

• In actie kunnen en durven komen  



Juffr. Hannie en Henny hebben het afgelopen schooljaar deze training zelf gevolgd en mogen deze nu 

aan onze leerlingen geven. 

 

 

Diverse berichten:

 

GGD- onderzoeken.: 

Vanaf  1 september vinden de onderzoeken van de GGD plaats in een ruimte bij ons op school. Het 

betreft  de gezondheidsonderzoeken voor de leerlingen geboren in 2003 en 2008. 

Na de onderzoeken krijgt u als ouders / verzorger per brief de resultaten.  

 

Gezinsviering  

De eerste gezinsviering van het nieuwe schooljaar 2014-2015 verzorgen we op zaterdag 13 september 

om 19.00 uur in de H. Bernarduskerk. 

Ons nieuwe gezinskoor en De Wilgenband zullen meewerken in deze gezinsviering. 

Het gezinskoor heeft nu nog geen naam. Ben je al nieuwsgierig geworden?? 

Kom de 13e, … tegen het einde van de gezinsviering zal de naam bekend gemaakt worden. 

 

Het thema van deze gezinsviering is: 

    WAAR IS GELUK TE VINDEN ?? 

 

Natuurlijk kunnen we leerlingen die willen komen helpen goed gebruiken. 

Kom je ons helpen in deze gezinsviering? 

Geef je op via: info@naardekerk.nl 

We gaan oefenen op donderdag 11 september om 15.30 uur in de H. Bernarduskerk. 

 

Tot ziens op zaterdag 13 september,                                                     werkgroep gezinsvieringen. 

 


