
 

 

                                   

 

    
             
                 Nieuwsbrief, januari 2023 
Beste ouders, 
 
Vanuit het team 
De eerste maandag na de kerstvakantie was voor de kinderen een rustige 
start, zij waren een dagje extra vrij. Het team mocht direct aan de slag met 
een studiedag EDI, Expliciete Directe Instructie. Het doel van EDI is leerstof 
aan te leren met behulp van verschillende vaste lesonderdelen. Tijdens een 
EDI-les zijn de leerlingen voortdurend actief betrokken. Gedurende de 
studiedag hebben we de diverse onderdelen van ons instructiemodel besproken en bruikbare 
technieken uitgewisseld die we gebruiken om doelgericht les te geven en kinderen actief te betrekken.  
Ook hebben we die week een studiemiddag gehad over de Kanjertraining. Tijdens de studiedag 
hebben we alles weer opgefrist, bestaande afspraken weer afgestemd en open eindjes verzameld. 
 
Kanjertraining 
Met de lessen van de Kanjertraining werken we met de kinderen aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. 
Kanjertraining zorgt voor rust, vertrouwen en goede communicatie tussen kinderen, ouders en 
leerkrachten. Door verhalen en oefeningen in de les krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en 
dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren 
naar anderen en conflicten op een juiste manier op te lossen.  
Kinderen leren bij de Kanjertraining bijvoorbeeld:  
- Jezelf voorstellen/presenteren  
- Iets aardigs zeggen  
- Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan  
- Een compliment geven en ontvangen  
- Grenzen aangeven  
- Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen  
- Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn  
De Kanjertraining helpt kinderen gedrag te herkennen door middel van de 4 petten. In het filmpje . 
Kanjertraining, video uitleg kanjerpetten  (Schoudercom: documenten, informatie divers) wordt 
uitgelegd welk gedrag bij welke pet hoort.  
 
CITO 
Deze week zijn we weer gestart met de CITO toetsen in groep 3 t/m 8. Dit doen wij veelal in de 
ochtend. Houd hierbij rekening als u een tandarts- of doktersafspraak inplant. De toetsperiode duurt 
tot begin februari. 
Alle basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem. Hiermee houdt de school 
vorderingen en resultaten bij van de kinderen. Wij maken hiervoor gebruik van CITO.  
Groep 3 t/m 8 maken 2x per jaar de CITO toetsen voor: rekenen, spelling en technisch lezen. Vanaf 
groep 5 wordt ook begrijpend lezen getoetst. In groep 6, 7 en 8 komt tevens taalverzorging aan bod. 
De CITO toetsen vertellen ons (naast de reguliere toetsen en observaties) of een kind zich goed 
ontwikkelt in vergelijking met andere kinderen van dezelfde leeftijd.  

 
Hulp zware klussen 
Onlangs is er een oproep gedaan voor hulp voor zwaardere klusjes. De papa van Jimi 
(3b), Wiron Mostert, heeft zijn hulp aangeboden. Zolang zijn werkschema het toelaat, zal 
hij ons iedere week een paar uurtjes helpen met het schoonmaken van het plein, 
bijhouden van de patio’s en de andere zwaardere klussen. Hier zijn we erg blij mee!  
 
Herinnering: inschrijven 2023-2024 
Denkt u aan het inschrijven van het jongere broertje of zusje voor komend schooljaar (2023-2024) als 
u al een ouder kind bij ons op school heeft zitten? Het inschrijfformulier kan worden opgehaald bij 
Biljana of Martine. Mocht u iemand weten die een school zoekt; wij geven graag een rondleiding. 

https://stevenshof.schoudercom.nl/documenten/610173-kanjertraining-video-uitleg-kanjerpetten-voor-ouders-1080p-dot-mp4


 

 

 
 
 
 
 
 
Voorleesfestival 
De Nationale Voorleesweek is een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland waarbij 
het voorlezen aan kinderen centraal staat. Deze week is specifiek gericht op kinderen van 
0-6 jaar en ieder ander die van voorlezen houdt. Tijdens deze Nationale Voorleesweek, 
van 25 januari tot en met 4 februari, worden er allerlei activiteiten georganiseerd die gericht 
zijn op het stimuleren van het voorlezen aan kinderen. Op onze school staat er vrijdag 3 
februari een boekenmarkt gepland voor alle kinderen van de school. Hier hoort u later 
meer over. Het doel is om kinderen enthousiast te maken voor boeken en lezen, en om 
hen te helpen ontdekken hoe leuk lezen kan zijn.  
Baby, peuters, kleuters en hun voorlezers zijn tevens welkom op zondag 29 januari in de BplusC 
bibliotheek Nieuwstraat voor een middag vol pret, plezier en ontdekking. 
 
Weet u nog… 
Zoals we allemaal weten, belemmert het parkeren op de stoep of net tegen de stoep 
rondom de school het overzicht voor de schoolgaande kinderen in het verkeer. Dat brengt 
met regelmaat onveilige situaties met zich mee. Gelukkig zijn er voldoende plekjes om te 
parkeren in de omgeving van de school. Soms betekent dit dat er net even om het hoekje 
moet worden geparkeerd of achter een ander huizenblok. Met ‘tussendoor paadjes’ kun je 
dan weer makkelijk op het schoolplein komen, vaak binnen een enkele minuut wandelen.  
Onze parkeerstewardessen helpen met bliksemacties de automobilisten een parkeerplekje te vinden. 
Alle andere keren kunnen de automobilisten dit zelfstandig doen.  
 
Overblijf 
De overblijf wordt verzorgd door het team en door Norlandia. Dit houdt in dat de leerkrachten eten met 
de leerlingen en Norlandia speelt met de kinderen. Vele ouders hebben het gehele schooljaar reeds 
betaald. Voor de ouders die losse overblijfkaarten kopen is het wellicht interessant om de overblijf af 
te kopen voor een gedeelte van het schooljaar. Uw kind kan dan iedere dag gebruik maken van de 
overblijf.  
Voor groep 1 t/m 7: januari t/m juli 2023  € 108,- 
Voor groep 8: januari t/m juli 2023   € 106,- 
Overblijfkaartkaart  
van 30 x overblijven:  € 45,00 
van 10 x overblijven:    € 15,00 
U kunt desgewenst uw keuze maken en het bedrag overmaken naar: 
obs De Stevenshof 
NL15INGB0004637029 
en vermeld daarbij dat het om afkoop/overblijfkaart gaat voor: naam kind en de groep. 
 
Verbouwing 
Onze school zal worden verbouwd of worden herbouwd. Onlangs is er een onderzoek 
afgerond welke voordelen en nadelen er zijn bij vernieuwbouw of nieuwbouw. Bij beide 
scenario’s zullen we tijdelijk verhuizen naar noodlokalen. De noodlokalen zullen 
waarschijnlijk vlakbij de school worden neergezet.  
Wanneer, wat en hoe… dat is nu nog niet duidelijk. Maar dat er iets gaat veranderen, weten 
we zeker. Eerst zal het besluit worden genomen tussen vernieuwbouw of nieuwbouw. 
Daarna starten we met de gesprekken over hoe en wanneer. Het hele traject zal de nodige 
tijd kosten, voorlopig zitten we nog fijn en gezellig het huidige gebouw. Mocht er iets meer te 
melden zijn, zullen we natuurlijk de ouders en kinderen informeren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs de Stevenshof    


