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Beste de ouder(s)/ verzorger(s),

Ouderavond Kanjertraining
Maandag 1 november hebben we een
waardevolle ouderavond gehouden over de
Kanjertraining. Nienke Okkema, cursusleidster
van de Kanjertraining heeft op deze avond de
ouders mee genomen in de manier waarop de
Kanjertraining vorm krijgt op school en wat de
ouders thuis ook eventueel hiermee kunnen
doen. De Kanjertraining richt zich op de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen. 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.
We kunnen terugzien op een geslaagde ouderavond.

Omgangsprotocol Kanjertraining
Na aanleiding van de kanjerlessen hebben we
een omgangsprotocol geschreven over hoe
we op IKC De Noordster met elkaar willen
omgaan. Dit omgangsprotocol is gebaseerd
op de methodiek van de kanjerlessen. U vindt
het omgangsprotocol in de bijlage.

Sigrid IJkema, intern begeleider, is voor de leerlingen de
vertrouwenspersoon en de coördinator Kanjertraining op
IKC De Noordster
•

•

De Kanjercöordinator weet de Kanjertraining in de
school te borgen en is in staat op de eigen school
het pedagogisch klimaat goed te houden.
Hiervoor werkt ze nauw samen met de directie en
de rest van het schoolteam.
Bij de vertrouwenspersoon kunnen de kinderen vertrouwelijke zaken en persoonlijke
problemen met betrekking tot schoolse zaken bespreken. Dit kan bijvoorbeeld te maken
hebben met pesten of problemen die de leerlingen ervaren op school die ze liever niet met
de leerkracht bespreken. De vertrouwenspersoon heeft een preventieve functie in het
voorkomen van problemen en garandeert vertrouwelijkheid.
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Streetwise
Dinsdag 9 november hebben alle leerlingen
een leerzame verkeersmorgen gehad.
De volgende onderdelen kwamen aanbod:
Groep 1 en 2: Toet toet
De kinderen herkennen (gevaarlijke)
verkeersgeluiden en het oefenen met
oversteken. Daarnaast leren kinderen
waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.
Groep 3 en 4: Blik en klik
Kinderen leren onder andere veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren
ze begrijpen waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Bij sommige
verkeerslessen vertellen de instructeurs over het belang van een fietshelm en kunnen de leerlingen
dit tijdens de les ervaren. De kinderen hebben aan het eind van de les een fietshelm meegekregen
Groep 5 en 6: Hallo auto
De kinderen leren over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze
nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen! Ook het dragen
van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les
aan bod.
Groep 7 en 8: Trapvaardig
De kinderen worden getraind praktische fietsvaardigheid. Ze fietsen over een uitdagend parcours en
trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes
fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze met
een zware rugtas op om zich voor te bereiden op het zelfstandig fietsten naar de middelbare school.
Het was een zeer leerzame dag waarin de kinderen wat extra bagage hebben mee gekregen om zich
veiliger in het verkeer te bewegen.
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Leerlingenraad
Op donderdag 28 oktober hebben we de eerste
leerlingenraad gehouden. In de leerlingenraad zitten 5
leerlingen van groep 4 t/m 8. Het is de bedoeling dat we
één keer in de 8 weken een vergadering hebben. Vooraf
aan de vergadering vindt er een overleg plaats in de
groep. De punten die in de groep worden gesproken
staan centraal in het overleg met de leerlingenraad.
Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn;
veiligheid, hygiëne, spel.
In leerlingenraad van 28 oktober hebben we de schoolafspraken vastgesteld.
Deze afspraken vindt u in de bijlage.
Het is fijn om op deze manier de leerlingen te betrekken bij het ontwikkelingen van de Noordster.

Inloopmorgen op maandag 6 december om 8.15 uur
Op de inloopmorgen mogen de ouders de kinderen in de klas
brengen. De kinderen kunnen op deze middag de ouders laten
zien, in de klas waar ze mee bezig zijn zodat de ouders zicht
krijgen op de werkzaamheden in de klas, waardoor de
betrokkenheid van de ouders wordt vergroot.
De inloopmorgen is voor alle groepen
De volgende inloopmorgen is op dinsdag 11 januari

Vernieuwde website IKC de Noordster
Sinds september 2021 is de nieuwe website van IKC de Noordster online.
Hier vindt u alle informatie over de school en Peuteropvang. We zijn trots op de nieuwe website en
deze is zeker een bezoekje waard.
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•

Sinterklaasfeest

Op donderdag 2 december vieren we het sinterklaasfeest op de Noodster.
De activiteiten commissie is druk bezig met het organiseren van een mooi
feest voor alle leerlingen.

•

kerstwandeling

Op woensdag 22 december wordt er een Kerstwandeling georganiseerd.
Later krijgt u hier meer informatie over.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Noordster
Margriet Visser, directeur.

