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NOVA VOOR DE MAAND               september       SCHOOLJAAR 2017 / 2018 

Dag lieve Marja 
De afgelopen periode hing er een sluier van verslagenheid over het team en een groot aantal 
kinderen in de school. De impact van het verlies van onze collega Marja van der Heijden is 
groot. Alle berichtjes van medeleven en de zeer grote belangstelling bij de begrafenis heeft ons 
en zeker het gezin van Marja gesterkt in deze moeilijke periode. We houden de mooie 
herinneringen aan Marja in ons hart. 
 

Het team heeft veel steun ervaren uit uw blijken van medeleven, uw aanwezigheid bij de stoet en/of in de kerk. 
Dank voor het bijdragen aan de laatste groet aan onze Marja. De respectvolle manier waarop dit gebeurde maakt 
de grote en hechte verbondenheid binnen de school voelbaar. Op dit soort momenten is het extra fijn deel te 
mogen en kunnen uitmaken van de gemeenschap die we met elkaar vormen. 

 
  

 
De kinderen uit de groepen 8 zien, samen met de 
kampleiding, terug op een zeer geslaagde week 
in Apeldoorn. De weersomstandigheden waren 
gunstig en de sfeer was helemaal top. De 
kinderen hebben zich naast het vaste programma 
over de dag heerlijk kunnen uitleven in de 
bossen en met het kampvuur. Mede dankzij 
opperbrandmeester mees Ed zijn onze 
kampvuurliefhebbers (en dat waren er heel wat) 
helemaal aan hun trekken gekomen. In oktober is 
de filmavond over de schoolwerkweek gepland. 
(Voorlopige datum: 4 oktober, 19.30 uur) 
 
 

Agenda voor de maand oktober 
04 oktober  Werelddierendag. 
04 oktober Start van de Kinderboekenweek 2017. 
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04 oktober Avond schoolwerkweek groepen 8 (nog even onder voorbehoud dat de DVD ook 
daadwerkelijk gereed is). Aanvang 19.30 uur. 

05 oktober  Dag van de leraar. 
05 oktober Actiedag onderwijs. DEZE DAG GEEN SCHOOL. Voor opvang zie uw mailbox. 
10 oktober Inloop kleutergroepen. 
11 oktober Boekenmarkt op school. Aanvang 12.15 uur.  
11 oktober Jaarvergadering OR 
14 oktober Herfstvakantie t/m zondag 22 oktober. 
28 oktober De wintertijd gaat in. 
31 oktober Halloween. 
 

Ezelsbruggetje wintertijd/zomertijd  . In de wintertijd gaat de klok één uur achteruit en 
dus kun je dus een uur extra slapen. Met de zomertijd gaat de klok één vooruit en slaap je 
dus een uur minder. Er zijn verschillende ezelbruggetjes om dit te onthouden. Een 
ezelbruggetje is: “als het weer achteruit gaat, gaat de klok een uur achteruit en als het 
weer vooruit gaat, gaat de klok een uur vooruit”. Achteruit gaan van het weer betekent dat 
het kouder wordt en vooruit gaan betekent dat het warmer wordt. 

 Schoolmaatschappelijkwerk 
Even voorstellen… 
Beste ouders, 
Mijn naam is Simone van Bree. Sinds dit schooljaar  ben ik als 
schoolmaatschappelijk werker van Xtra plus verbonden aan de school van uw 
zoon/dochter. 
Zijn er zorgen om uw kind?  
Ouders willen dat hun kind een fijne tijd heeft op de basisschool en alle kansen krijgt om zijn of haar talenten te 
ontwikkelen; een blij en vrolijk kind, zowel thuis als op school. 
Maar dit is helaas niet altijd het geval. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens mee zit, vaak boos is, zich 
teruggetrokken gedraagt, brutaal is of zich juist moeilijk kan concentreren. U vraagt zich af of uw kind wel 
voldoende zelfvertrouwen heeft of dat er ondersteuning nodig is bij het leren. Of misschien is er in de 
thuissituatie iets aan de hand, waarop uw kind emotioneel reageert of u worstelt met een opvoedvraag. Dan is het 
goed om contact met mij op te nemen. Dit kunt u zelf doen of via de intern begeleider van school of de 
leerkracht van uw kind. Samen zullen we bespreken op welke wijze uw kind geholpen zou kunnen worden. Ik ga 
hierbij altijd uit van uw eigen kracht en dat van uw kind. Ik zou u kunnen helpen met praktische tips en 
handvaten.                                                     
Als het nodig blijkt, kan ik u ook op weg helpen naar andere vormen van ondersteuning en hulpverlening buiten 
de school. 
Wanneer de leerkracht van uw kind zich zorgen maakt over de sociaal-emotionele ontwikkeling of het gedrag 
van uw kind dan wordt dit eerst met u besproken. U kunt dan bespreken of de inzet van schoolmaatschappelijk 
werk uitkomst kan bieden. Dit verloopt via een aanmelding. Na de aanmelding door school neem ik zo spoedig 
mogelijk contact met u op. In een kennismakingsgesprek  zullen wij de zorgen bespreken en samen bekijken 
welke ondersteuning of hulp er nodig is.  
Goed om te weten 
Als schoolmaatschappelijk werker heb ik geheimhoudingsplicht en zal u altijd toestemming vragen voor 
gesprekken met uw kind. Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat ik samenwerk met 
u als ouder maar ook met de intern begeleider en leerkracht van uw 
kind.                                                                                                                                         
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De dienstverlening van schoolmaatschappelijk werk is kosteloos 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben kunt u dit op school bespreken, of mij mailen 
via: s.vanbree@smw-basisschool.nl  
Ik ben in de even weken op donderdag van 11.30 tot 12.15 uur op school aanwezig voor een inloopspreekuur. U 
kunt dan altijd even bij mij langs komen! 

 Actiedag onderwijs. Op 5 oktober geen school. 
In een apart schrijven bent u recentelijk op de hoogte gebracht van de stakingsdag in het onderwijs. Inmiddels is 
bekend dat alle scholen in Lansingerland gehoor geven aan deze staking. De nood is echt hoog, want het laatste 
dat leerkrachten willen is staken. Gezien de twee belangrijke doelen is met pijn in het hart besloten op donderdag 
5 oktober de school te sluiten. Enerzijds is de salarisachterstand opgelopen tot 20% t.o.v. gelijksoortig werk in 
andere branches. Anderzijds is de werkdruk de laatste jaren enorm toegenomen. E.e.a. leidt dan ook tot een 
absurd hoog burn-out cijfer in de onderwijssector. Dat is voor het onderwijs en zeker voor alle betrokkenen geen 
goede zaak. Kinderen hebben recht op goed onderwijs en dan is het belangrijk dat het onderwijs een 
aantrekkelijke sector blijft om in te werken.  
Ondanks dat dit wellicht voor u overlast geeft, hopen we van harte dat u deze actie zult ondersteunen.  
 
U heeft op 19 september jl. informatie ontvangen over eventuele opvangmogelijkheden van uw kind. Waaronder 
een sportprogramma van Optisport in de sporthal. 
 
Datum: 5 oktober 2017  
Locatie: Sporthal Oostmeer  
Tijd: 8.30 uur-15.15 uur  
Toegang: Uitsluitend met Ticket, prijs € 10,00 (contant)  
Kaartverkoop: Woensdag 27 september van 14.00 tot 18.30 uur Oudelandselaan 135 (BSO KetchUp)   Startactiviteiten schooljaar 
In de eerste weken hebben de kennismakingsgesprekken tussen de ouders en de leerkrachten plaatsgevonden. 
Deze gesprekken zijn voor een ieder zeer nuttig. Ook al is het een grote tijdsinvestering, de leerkrachten hebben 
de gesprekjes erg gewaardeerd en vonden het de tijdsinvestering meer dan waard. U ook hopen we . Het is fijn 

om met elkaar het beste uit de kinderen te kunnen halen. 
 
De opkomst van de informatieavond was goed. Veel ouders hebben van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om deze avond bij te wonen. We hopen dat u een goede 
indruk gekregen heeft van de aanpak in de groep van uw kind en we hopen dan ook op 
een fijne en goede samenwerking om uw kind optimaal te laten presteren. Met elkaar 
maken we er een fijn en vooral leerzaam schooljaar van. 

 
In de vierde week hebben we een brandoefening gehouden. Alle kinderen en andere aanwezigen stonden binnen 
een paar minuutjes veilig buiten. Een fijn idee dat iedereen goed weet wat er moet gebeuren bij een calamiteit en 
ook wat vooral NIET! 

Met vriendelijke groet, 
Simone van Bree 
Schoolmaatschappelijk Werk 
 
  Schoolmaatschappelijk Werk  
Bezoekadres: Zichtenburglaan 260, 2544EB Den Haag 
Postadres:  idem                            tel: (070) 2052000   
Mobiel 06 10696182  
Werkdagen: Ma,di,do,vrij 
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Woensdag 20 september zaten alle collega’s stevig te blokken tijdens de studiedag. Zo is er een vervolg 
gegeven aan het breinleren om ervoor te zorgen dat de leeromstandigheden optimaal afgestemd worden op de 
leerbehoeften van de kinderen. Een externe deskundige heeft een inspirerende ochtend verzorgd. Verder zijn de 
leerresultaten van het afgelopen jaar goed doorgenomen. De IB’ers van de school hebben de resultaten 
geanalyseerd en aan het team gepresenteerd. Het is goed te zien dat de school zich heel goed blijft ontwikkelen 
en dat de resultaten over het algemeen goed boven de streefdoelen uitkomen. De doorgaande leerlijnen werpen 
hun vruchten af. Dat is gezien de grote dagelijkse inspanning van de leerkrachten een fijne constatering.  
In de middag is er samen met een deskundige bij de kleutergroepen goed nagedacht over de aanpak van de 
hoeken en de daarbij horende leerdoelen. We kunnen terugzien op een heel zinvolle en effectieve dag.  
 In het zonnetje 

Deze keer in het zonnetje 
alle ouders die steeds maar weer de broodnodige hulp bieden 

bij ons onderwijs.  
Denk hierbij aan de ouders die helpen bij het flitsen, de handvaardigheid, het keuze-uur, 
etc. Het is geweldig dat er zo’n grote betrokkenheid bij school is. Graag spreken we dan 
ook onze waardering uit voor al die ouders die op wat voor manier dan ook een bijdrage 
leveren aan de school. Helemaal top. 
 
 Vraag: wie kan ons helpen???? 
De vitrage die voor de ramen hangen in de personeels-, de directie, en de spreekkamer is hoog nodig aan 
vervanging toe. Wie is handig met de naaimachine en heeft tijd om voor nieuwe te zorgen? We zouden heel blij 
zijn als iemand zich zou aanmelden. Ziet u dat wel zitten, neem dan even contact op met juf Wendy uit groep 
7A. U zult een uitermate blijde blik ontmoeten.  
 

De nieuwe Poolsterretjes  
 

Er zijn weer kinderen in de maand september 4 jaar geworden. Dit 
betekent dat zij naar de basisschool mogen. 

   Groep A: Evy van der Hoeve (augustus) 
Groep D: Davy van Wezel 
Groep B: Julian Tamminga 
Groep D: Femke Stofbergen 
Groep C: Feline de Haan 
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Tutorlezen 

  
De groepen 5 en 8 hebben maandag 11 september jl. het Tutorlezen opgestart. Na een korte voorbereiding gaan 
de kinderen gedurende zes weken een intensief leestraject in. Het doel is de leesprestaties verhogen en het 
leesplezier/beleving vergroten. Uiteraard hopen we dat de kinderen weer genoeglijke en leerzame leesuurtjes met 
elkaar zullen hebben. Later in het jaar wordt de periode van zes weken herhaald. 
 
Ook de groepen 4 en 7 zullen twee periodes in het jaar tutorlezen. Omdat het voor deze groepen de eerste keer is 
dat zij hiermee aan de slag gaan vraagt dat iets meer voorbereiding. Het is de bedoeling dat zij na de 
herfstvakantie zullen starten. 
 
TUTORLEZEN: Twee keer per week lezen kinderen uit verschillende groepen samen. Combinatie groepen 8 en 
5/7 en 4.  Hierdoor gaan kinderen beter lezen en dit vergroot het leesplezier. Bovendien leren de kinderen elkaar 
beter kennen. Tutorlezen is zo een mooie combinatie van leren en goed met elkaar omgaan.   Kinderboekenweek 2017 

Hoera, het is weer bijna Kinderboekenweek. We doen dit jaar op de Poolster 
natuurlijk weer mee. Het thema van dit jaar is “Gruwelijk eng”. Het draait dus om 
spannende, mysterieuze en natuurlijk gewoon heel enge boeken. Denk maar aan 
boeken over spoken, zombies en allerlei andere engerds. Gruwelen onder de dekens 
met een klein zaklantaarntje kan uitermate spannend zijn . 
In de groep wordt deze week extra aandacht besteed aan voorlezen. 
 

Dit jaar is er ook weer een boekenmarkt. Deze wordt gehouden op woensdag 11 oktober van 12:15 tot 13:15 uur. 
Hierbij is er gelegenheid voor de kinderen om boeken te kopen en verkopen voor aantrekkelijke prijzen. Meer 
informatie hierover volgt in een aparte brief. 
Vrijdag 13 oktober sluiten we bij goed weer de Kinderboekenweek buiten af met het liedje van de 
Kinderboekenweek. De kinderen mogen die middag "gruwelijk eng" verkleed naar school komen! 
We hopen de kinderen deze Kinderboekenweek weer flink te motiveren om te gaan lezen! Ook voor u een mooi 
moment om thuis wat extra aandacht te besteden aan het lezen en voorlezen. Maak er samen een leesfeestje van!  
 Groepsafspraken  
In de eerste weken van het schooljaar staan de groepsafspraken centraal. Samen met de kinderen wordt gekeken 
hoe we in het nieuwe schooljaar fijn en gezellig met elkaar kunnen omgaan en hoe we het beste met elkaar 
kunnen samenwerken. Daar wordt dan ook door de kinderen en hun leerkrachten hard aan gewerkt.  
Vanuit het Breinleren weten we dat focus belangrijk is. Deze periode leggen we de focus dan ook op de 
afspraken hoe we het met elkaar zo fijn mogelijk kunnen hebben. Door ons hierop te richten, maakt dat vaak 
gevoelige zaken bij kinderen los. Dat is enerzijds fijn, want dan gebeurt er wat mee, maar het geeft ook de 
nodige reuring. Misschien lastig, maar als het leidt naar een plezierig met elkaar optrekken en het sterker worden 
van persoonlijkheden is het meer dan de moeite waard. Het is fijn als u samen met uw kind ook over de 
groepsregels praat, het nut ervan, over geven en nemen en over de eigen bijdrage van de kinderen aan een fijne 
sfeer thuis en op school. Iedereen zal moeten investeren om een mooie opbrengst te krijgen en op te groeien tot 
sociaal competente burgers. 
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 Website 
De website van de groepen is bijgewerkt. We hopen dat u geregeld een kijkje neemt om de 
gebeurtenissen van de groep te volgen. Naast de website is ook Facebook een medium waar u 
informatie vindt. Heeft u zelf geen facebook, dan is dat geen probleem. U kunt de button op onze site 
aanklikken om de belevenissen van school te kunnen volgen.  Gevonden voorwerpen in een nieuwe kist 

De splinternieuwe kist (prachtig afscheidscadeau van de groepen 8 van vorig schooljaar) met gevonden 
voorwerpen naast het kantoor in de school loopt alweer aardig over. Neem even een kijkje aldaar als u iets mist. 
Denk aan kleding, broodtrommeltjes, schoeisel, etc. Volgende week worden de voorwerpen afgevoerd.  Bericht van de overblijf 
De oproep via Facebook en de Nova heeft nieuwe overblijfkrachten opgeleverd. Daar is de commissie natuurlijk 
heel erg blij mee. Mocht u nog twijfelen, dan vragen we u toch nog even contact op te nemen met de 
overblijfcommissie, want vele handen maken licht werk. Bovendien zijn er in de week ook drukbezette 
overblijfdagen. Op die dagen is extra inzet van krachten erg fijn. Met andere woorden. Lijkt het u 
wat om overblijfkracht te worden of kent u iemand die dat leuk zou vinden: stuur een mail naar 
overblijf@depoolster.nl . De overblijf coördinator Linda van Lobberegt neemt graag contact met u 
op. 
 
 
met u op.  Overblijf: Nieuw TSO programma 
Het nieuwe TSO programma loopt in grote lijnen erg goed en we horen eigenlijk louter positieve berichten terug 
over de gebruiksvriendelijkheid. Natuurlijk heeft elke verandering wat opstartproblemen, maar in grote lijnen 
loopt het super.  
 
Nog even een gebruikerstip. Is uw kind ziek, dan dient u de overblijf voor die dag te annuleren in het programma 
TSO (voor 10.00 uur). 
Doet u dit niet, dan wordt de dag in rekening gebracht. En dat is natuurlijk zonde als u geen gebruik maakt van 
de overblijf. Ziek zijn is al vervelend genoeg. 
 Werelddierendag:  Flip en Bella zijn jarig!!! 
Woensdag 4 oktober is het zover. Alle huisdieren in Nederland worden weer eens extra geknuffeld. 
Helaas kunnen we geen 'echte' dieren mee naar school laten te nemen. Er zijn bij ons op school kinderen 
die een allergie hebben en flink last kunnen krijgen als er katten, vogels en/of honden in de klas komen. 
Ook voor het dier zelf is een overdaad aan belangstelling niet altijd fijn. Een leuk alternatief is het 
meenemen van een knuffeldier. En dat mag dan ook! 
 
In de kleutergroepen worden vandaag de verjaardagen van Flip en Bella de beer gevierd. De kinderen 
zullen vast heel mooi zingen en een verrassing hebben. Wie weet worden er ook foto’s gemaakt. Houd de site of 
facebook in de gaten.  Nieuw telefoonnummer 

Soms wijzigt een telefoonnummer (of een e-mailadres). Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuw 
mobieltje.  Het is dan voor de schoolorganisatie belangrijk dat u dit nieuwe nummer z.s.m. doorgeeft 
op school. We kunnen u dan bij een calamiteit bereiken. Eventuele nieuwe nummers kunt u via de 
website ( www.depoolster.nl ) doorgeven onder het kopje formulieren. Kies daar mutaties. 
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Oude kleding, batterijen, lege cartridges 
Op school zijn we in onze nopjes met genoemde artikelen.  
De batterijen kunt u in de blauwe ton (bij meneer de Uil) in het docu kwijt. Oude kleding mag in de blauwe 
containers achter het voetbalveldje op de speelplaats gedaan worden, en de lege cartridges kunt u bij de 
conciërge, Elly Goedegebure, inleveren. De opbrengst van deze artikelen wordt de komende tijd in de pot gestort 
voor extra leermiddelen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking en spaarzin!!! 
 Verjaardagsfeestje 
Het ontvangen van een kaartje is heel leuk, zeker als het ook nog een uitnodiging is. In elke groep komen 
kinderen voor die vaak voor een kinderfeestje gevraagd worden, maar er zijn er ook die een 
enkel keertje of nooit een uitnodiging krijgen. Voor de laatste groep is dit natuurlijk niet zo 
fijn. Het wordt extra pijnlijk als de kaartjes in de klas uitgedeeld worden en de hoopvolle 
blik richting de kaartjes onbeantwoord blijft. Natuurlijk is het geen opzet van de 
enthousiaste ‘kaartjesuitdeler’ anderen te kwetsen. Het in de groep uitdelen van kaarten 
wordt meer uit praktische overwegingen gedaan. We vragen echter uw begrip voor de 
keerzijde van de medaille en verzoeken u dan ook de kaartjes niet in de groep uit te delen 
(behalve als de hele groep uitgenodigd wordt). Overigens is het samen gezellig rondbrengen 
van de kaartjes in het dorp een feestje op zich, zeker als het al lekker donker is buiten.  De Klassenouders voor dit lopende schooljaar 

Wat is de rol van een klassenouder: 
 

 Hij/zij is aanspreekpunt voor ouders/kind met vragen of problemen m.b.t. school. In eerste instantie zal 
altijd doorverwezen worden naar leerkracht/directie.  

 Hij/zij is voor de leerkracht aanspreekpunt bij excursies e.d. 
 Bij langdurige ziekte van leerkrachten, geboorte in het gezin etc. zal hij/zij hier namens de Ouderraad 

aandacht aan schenken. 
 Bij het verstrekken van schriftelijke informatie aan betrokken oudergroep graag even overleg met de 

schoolleiding.  
 Klassenouders groepen 3 organiseren, in overleg met de leerkrachten, een kennismakingsochtend voor de 

ouders.  
Klassenouder van A 
Moeder van Daan den Hoedt (Anouk) 
Moeder van Finn Verheul (Nadia) 
 
Klassenouder van B 
VACATURE 
Moeder van Olivier Lemmens (Rieke) 
 
Klassenouder van C 
Moeder van Liv (Wendy) 
Moeder van Lynn (Claudia) 
 
Klassenouder van D 
Moeder van Fenna Luiten (Marloes) 
Moeder van Kiki van Rijn (Alice) 
Moeder van Isa Voorwinden (Cindy) 
 
Klassenouder van groep 3a 
Moeder van Chloë ten Hoopen (Eilhlin) 
Moeder van Sander van der Leeden (Karin)  
 
Klassenouder van groep 3b 
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Moeder van Samantha (Mariëlle Hoogeveen) 
Moeder van Timo (Annemarie Brouwer) 
 
Klassenouder van 4a 
Vader van Guus Ligtvoet (Remko) 
Moeder van Sterre vd Meer (Pauline) 
 
Klassenouder van 4b 
Moeder van Lizzy van der Voort (Simone vd IJssel) 
Moeder van Maud in `t Veen (Laura) 
 
Klassenouder van 5a 
Moeder van Tristan Hulst (Nicole) 
Moeder van Tess Straver (Maaike Wooning) 
 
Klassenouder van 5b 
Moeder van Dante Hulst (Karin) 
Moeder van Daryl van der Meer (Shirley) 
 
Klassenouder van 6a 
Moeder van Kiki Vrijlandt (Sabine) 
Moeder van Roos Moréé (Emmy) 
 
Klassenouder van 6b 
Moeder van Tijmen Goedhart (Rachel) 
Moeder van Anne de Bruijn (Claire) 
 Vredesweek 
Van 16 september tot 24 september is de Vredesweek. Het thema is ‘De kracht van de verbeelding’.  
Iedereen kan iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX iedere derde week van september de 
nationale Vredesweek. We leven in roerige tijden. Beelden van vluchtelingen, oorlog en groeiende polarisatie in 
ons eigen land onderstrepen het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede. De Vredesweek is het moment 
om daar aandacht aan te besteden en samen laten zien dat het anders kan.  
Verbeeldingskracht is nodig om te blijven geloven in vrede; verbeeldingskracht stelt je in staat te dromen, 
grenzen te verleggen om samen op zoek te gaan naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt.  
https://vredesweek.nl/thema-2017   Ingezonden berichten: 4 stuks 

Ingezonden bericht 1: 
Night at the Museum for kids, een Creepy Cultureel Avondje  
Hoe spannend kan kunst en cultuur worden? Maak het mee tijdens de Night at the Museum for kids, een 
beangstigend goede museumnacht speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar EN de ouders natuurlijk. 
Thema: griezelen. Bij Museum Prinsenhof Delft, Prinsenkwartier, Museum Paul Tetar van Elven en Madame de 
Berry spookt het op zaterdag 21 oktober van 16:00 tot 22:00. Ook op het Sint Agathaplein staan een aantal 
riddertenten waar het niet pluis is. Het bomvolle programma met workshops, voorstellingen, muziek, een 
griezelbioscoop, speurtochten, schimmenspellen en verhalen vertellers zal je hartslag tot ongekende hoogte 
opjagen. Durf je de donkere nacht niet meer in? Dan zijn er spookwitte Tuk tuks die stil als dolende schimmen 
door de nacht zweven om je te vervoeren. Het enige waar je niet van hoeft te schrikken is de prijs: voor zowel 
ouders als kinderen is de Night at the Museum for kids helemaal GRATIS. Check de site voor meer informatie. 
Durf jij het aan? 
 

 
Klassenouder van 7a 
Moeder van Jayden de Geus (Patricia) 
Moeder van Kyra Post (Sigrid) 
 
Klassenouder van 7b 
Moeder van Annedieke Scholte (Jessica) 
Moeder van Sven Hijdra (Nicole) 
 
Klassenouder van 8a 
Moeder van Mick van de Bulk (Lisette) 
Moeder van Stan van Veen (Sabine) 
 
Klassenouder van 8b 
Moeder van Rens Hoogerbrugge (Esther) 
Moeder van Ilse Havenaar (Petra) 
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 Ingezonden bericht 2: 
 
YOGALESSEN: 
 
Kinderen die aan yoga doen zijn vrolijker, voelen zich rustiger en kunnen zich beter concentreren. 
 

 
Over kinderyoga wordt steeds meer geschreven in dag- en vakbladen. Ook worden er steeds meer 
kinderyogalessen aangeboden. Op sommige scholen wordt er al ingezien dat er met eenvoudige yogaoefeningen 
tussen de lessen door, door de kinderen, hogere prestaties geleverd worden.  
Ik geef nu al heel wat jaren kinderyogales in Pijnacker en krijg van kinderen en ouders te horen dat kinderyoga 
‘werkt’. 
Graag wil ik kinderyoga daarom ook bij u onder de aandacht brengen. 
Kinderen ‘moeten‘ veel, niet alleen worden er prestaties verwacht op school, maar ook daarbuiten hebben ze het 
‘druk’. Veel kinderen kunnen zich moeilijk afsluiten voor alle prikkels die de hele dag door op ze afkomen. 
Yoga kan ze hierbij helpen. 
Yoga voor kinderen betekent samen bewegen, ontspannen en fantaseren. We werken aan aspecten als 
concentratie, positief denken, flexibiliteit, gezondheid, zelfvertrouwen, kracht en balans. Het doel is om al 
spelend ‘sterker’ en soepeler te worden. De achterliggende gedachte is het mogen zijn wie je bent en het 
respecteren van jezelf en je omgeving. 
Yoga is plezier voor elk kind. Yoga kan wel een gunstig effect hebben op kinderen die om de één of andere 
reden in hun functioneren belemmerd worden, zoals kinderen die problemen hebben met hun gedrag, 
concentratie, coördinatie, ademhaling, motoriek, slapen, angsten en buikpijnklachten. 
Kinderen willen bewegen, houden van verandering en proberen graag van alles uit en dat mag en kan in een 
kinderyogales!  Het is belangrijk om aan te sluiten bij hun leefwereld. Een yogales staat daarom meestal in het 
teken van een thema, zoals de jaargetijden, feesten, dieren, strand…. 
Onderdelen die in een les aan bod kunnen komen zijn: samen spelletjes spelen, yoga-houdingen, ademhalings-  
en concentratieoefeningen, visualisatie-, meditatie- en massage oefeningen, zintuigen ontwikkelen, creatief en 
muzikaal bezig zijn.  
Elk kind neemt datgene mee uit een les, waar het zich goed bij voelt. 
Ik wil u hierbij uitnodigen om samen met uw kind(eren) een gratis proefles te komen volgen. 
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De lessen worden gegeven op donderdagmiddag in de speelzaal van de Johannesschool in Pijnacker, door Wilma 
Abbink. 
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.tarayoga.nl, mailen naar:  wilma@tarayoga.nl. of bellen of een 
berichtje sturen naar tel.no. 0613325709 
 
Ingezonden bericht 3: 
 
Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor onderzoek Gezinsrelaties na Scheiding. 
In Nederland maken jaarlijks zo'n 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Met dit 
onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en wat 
dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. De Universiteit Utrecht is daarom op zoek naar gezinnen 
waarvan ouders korter dan 1,5 jaar uit elkaar wonen of bijna uit elkaar gaan. Tenminste één kind is tussen de 8 
en 16 jaar. 
Het onderzoek: Er zijn 3 metingen: Na uw aanmelding, één jaar later en nog een jaar later. Metingen bestaan uit 
vragenlijsten en een gesprekstaakje. Ook vullen kinderen elk halfjaar voor 2 weken een paar vragen in via onze 
App. Kinderen vinden het leuk om mee te doen aan dit soort onderzoek en u hoeft nooit naar Utrecht te komen, 
wij komen bij u thuis. Als beide ouders meedoen dan worden er aparte afspraken gemaakt, maar meedoen met 
één ouder kan ook. Als bedankje krijgen kinderen voor elk van de 3 metingen €10. Aan het eind van het 
onderzoek wordt er €50, €100 en €150 verloot onder de gezinnen die meededen. 
Wilt u meedoen of kent u een gezin dat mogelijk mee zou willen doen? Kijk dan op www.gezinsrelaties-na-
scheiding.nl voor meer informatie en een aanmeldformulier.  

***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk 
en worden anoniem verwerkt.*** 

 
Ingezonden bericht 4: 
Tentweek (T)op Survival!  
In de herfstvakantie op 18, 19 en 20 oktober vindt van 9.45 uur tot 12.15 uur in zalencentrum Rehoboth de 
Tentweek plaats. Dit jaar met het thema (T)op Survival!  
Tante Wilma neemt Jiddo en Sam mee op survival naar Thailand. Daar aangekomen lezen Jiddo en Sam in de 
krant dat tante Wilma bij de opgravingen in Chiangmai een eeuwen oud document heeft gevonden. Hmm…dat is 
dus de reden dat ze in Thailand zijn! Het document spreekt ook over een bron van leven. Deze bron moet nog 
gevonden worden. Als dat geen avontuur wordt voor Jiddo en Sam! Kom je ook naar de tentweek om te zien en 
luisteren hoe dit avontuur afloopt? Elke dag wordt er een spannend Bijbelverhaal verteld. Daarna gaan we of een 
spel doen of knutselen én natuurlijk gaan we weer heel veel zingen! Kom jij ook? Deelname is gratis en iedereen 
is welkom! Je kunt je op de dag zelf inschrijven tussen 9.30 en 9.45 uur. 
Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door de protestantse kerken van Berkel en Rodenrijs 
en is voor iedereen tussen de 4 en 12 jaar. Op zondag 22 oktober is er om 10.00 uur een afsluitende kerkdienst in 
de Dorpskerk.  
 
 


