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Een stukje algemene informatie.
Info studiedag team wo 28 aug j.l.
Op deze studiedag hebben we ons met name bezig gehouden met het doornemen van de leerlijn rekenen.
Vraag was of de methode per leerjaar goed op elkaar was afgestemd. Bijvoorbeeld ontbreekt er iets in
groep 4 wat al bekend verondersteld wordt in groep 5? Zo ja, dan moet dat al ingepast worden in groep 4.
Ook kwamen we tot de conclusie dat de methode te weinig aandacht heeft voor automatiseren. Het snel
kunnen opdreunen van de tafels bijvoorbeeld. Hier gaan we komend schooljaar duidelijk mee aan de slag.
Verder heeft het team samen lessen gemaakt, volgens ons nieuwe onderwijsmodel van de Directe
Effectieve Instructie. Gebleken is dat deze vorm van instructie ervoor zorgt, dat de kinderen veel
betrokkener zijn bij de les, en dat minimaal 80% van de kinderen het doel van de les heeft begrepen bij het
aanleren van nieuwe vaardigheden.
We hebben ons ook bezig gehouden met kennis opdoen over metacognitie. Dit gaat over zelfinzicht. Met
zelfinzicht wordt dus bedoeld het vermogen om het eigen aandeel in gebeurtenissen te zien.
Deze vaardigheid kent twee aspecten. Te weten: het vermogen om eigen prestaties te
evalueren (bijvoorbeeld: huiswerkopdrachten, terugblikken op uitgevoerde taken) en het vermogen
om sociale situaties te beoordelen (eigen gedrag en/of reacties van anderen). Het zal duidelijk zijn dat het
eerste aspect ook als eerste zich laat ontwikkelen bij kinderen en dat pas daarna het tweede aspect in
ontwikkeling komt.
Het is dus belangrijk dat kinderen in hun ontwikkeling leren te kijken naar hun eigen gedrag en handelen en
hierover nadenken: hoe heb ik het gedaan, kan het ook anders? Hoe reageert de omgeving op mij?
We gaan onze kinderen meer stimuleren in de ontwikkeling van dit zelfinzicht.

Algemene informatie avond.
Op do 5 september hebben we onze jaarlijkse informatie avond, van 19.30 tot 21.00. Tijdens deze avond is
er een korte terugblik op het afgelopen schooljaar en een korte vooruitblik op dit nieuwe schooljaar. Tevens
zal de OR zich voorstellen en een financieel plaatje presenteren. De MR vertelt kort iets over waar de MR
zich mee bezig houdt. Daarna is er gelegenheid om in de nieuwe groep van uw kind een kijkje te nemen.
Wij hopen dat u allen komt!

Inhoud broodtrommels en drinkbekers.
Beste ouders,
Via de OR is de vraag gesteld om beter te letten op brood/fruit trommels en drinkbekers die niet
leeggegeten/gedronken worden.
Als leerkrachten kunnen we hier geen vaste regels over instellen omdat elk kind/ouder anders is. Wanneer
bakjes en bekers niet leeg terugkomen ga hier dan over met je kind in gesprek. Wanneer dit herhaaldelijk
gebeurt, geef dit dan aan bij de leerkracht(en) zodat zij uw kind extra in de gaten kunnen houden.
Groetjes team de Bolster
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Brigadieren.
Een bericht van het brigadiersteam:
Zoals u heeft kunnen lezen in de schoolgids van 2019/2020 ben ik Caroline Seelen als coördinator van het
Brigadiersteam van De Bolster gekomen. Voor de ouders van de jongere groepen die mij nog niet kennen
ben ik de moeder van Florianne en zij zit in groep 6 bij Meester Teun.
Mocht u ooit vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u mij altijd bereiken in de ochtenden aan school.
Maandagsochtends ben ik aan het brigadieren.
In onze vergadering in juni j.l. kwamen een aantal aandachtspunten naar voren die we graag met u willen
delen:
1: Als u met de fiets komt, dan kunt u het beste ook bij ons oversteken. Dit doet u dan met de fiets aan de
hand en gaat u vervolgens via Meester de Vochtplein de weg vervolgen.
2: Wanneer u met de fiets aan dezelfde kant van de Grotestraat de weg wilt vervolgen, dan graag letten op
de aanwijzing van de brigadiers. Mochten wij er staan
3: Graag zoveel mogelijk bij de brigadiers oversteken.
4: Bij activiteiten rond of bij het zebrapad let op de aanwijzing van Brigadier.
5: Als Brigadiers staan wij er ’s ochtends van 8.15 tot 8.30 uur en ’s middags van 14.00 tot 14.15 uur Tot
uw beschikking. Maak hier dan ook gebruik van. Ga niet te vroeg weg in de ochtend. Dan staan wij voor
niets te wachten tot u met uw kind langs komt. Ook al zit je in groep 8!
Bedankt voor uw medewerking in de bovenstaande punten.
We gaan ervanuit dat het weer een mooi brigadiersjaar wordt.
Met vriendelijke groet,
Caroline Seelen mede namens het brigadiersteam.
P.s. mocht u zin hebben in het volgend schooljaar ook een kwartier per week te willen brigadieren dan zien
we dat graag. Of u wilt in de invalpoel dit kan ook.
Meldt het dan van te voren, zodat we u kunnen aanmelden voor een cursus. Dit is 1 keer voor ongeveer
1,5 uur met theorie en praktijk via de politie. Geldt alleen voor mensen die nog nooit een training hebben
gehad.

Kalender.
Do 5 sept: Algemene Ouderavond
Vr 6 sept: Bosdag met alle groepen
Ma 9 sept: Infoavond gr 3 en 8.

Hartelijke groet
mede namens het team van de Bolster,
Mercedes Nottet.

Sluitingsdatum kopij volgende Bolsternieuws: woensdag 25 sept.

Het schooljaar is weer van start gegaan.
Voor sommige kinderen is dat niet altijd fijn en makkelijk.
Ik geef KRAGT-trainingen aan kinderen die nog mogen groeien in hun weerbaarheid en sociale
vaardigheden.
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Is jouw kind:
-regelmatig onzeker
-vaak verdrietig
-geneigd de schuld altijd bij een ander te leggen
-snel heel boos
-thuis heel anders dan bij de sportclub bijvoorbeeld
-het clowntje van de klas
-altijd moe na een schooldag
-…

Dan kan jouw kind leren om anders te gaan denken over de situatie en over zichzelf. Positiever met dingen
om te gaan. Zichzelf nog beter te leren kennen. Andere kinderen tips te geven en zich hierdoor zekerder te
gaan voelen. En nog zoveel meer…
En ik help hem/haar daar heel graag bij!
Ik heb nog een paar plekjes vrij op woensdagmiddag en donderdagmiddag.
Voor meer info:
Mijn website: https://www.aha-coaching.nl/aanbod/kindercoaching/kragt-training/
Of mijn Facebookpagina: https://www.facebook.com/pg/AndersLerenDenkenEnDoen/events/?ref=page_internal
Of mijn Instagram account: https://www.instagram.com/annelieshoefman/

Sowieso leuk als je me daar gaat volgen, ik deel graag tips, informatie en AHA! inzichten met je.
Je mag me altijd mailen, bellen of appen voor vragen of meer info.
Groetjes Annelies en wie weet tot ziens…
AHA! COACHING BOXMEER
Anders leren, denken en doen
Email: info@aha-coaching.nl
06-13999163

Samen kom je verder
Opvoeden en opgroeien

Hoe ga je om met beeldschermgebruik?
In jouw kindertijd stonden er waarschijnlijk alleen een televisie en vaste telefoon in de huiskamer.
Tegenwoordig is dat wel anders. Naast de vertrouwde tv beschikken kinderen over een tablet,
computer en vaak ook smartphone. Moderne media zijn een vast onderdeel in het leven van jouw
zoon of dochter. Hoe ga je hiermee om?
Natuurlijk, een spelletje op de tablet of een tv-programma is een makkelijke oplossing als je je zoon of
dochter even wat rust gunt of een huishoudelijk klusje wilt doen. Bovendien hebben de uitzendingen of
games ook leerzame elementen: binnen no time leren jouw kinderen de Engelse taal of ontwikkelen ze hun
fijne motoriek.
Paal en perk
Maar zoals bij veel dingen geldt: te veel en te lang is niet goed. Zo zou de drukte in programma’s de
concentratie van kinderen verslechteren. Ook kan intensief beeldschermgebruik een negatieve invloed
hebben op de ogen. Het is verstandig paal en perk aan mediagebruik te stellen, zodat jouw kids ook andere
activiteiten ondernemen die nuttig zijn voor hun ontwikkeling, zoals buitenspelen.
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Positief
Maar hoe stel je grenzen aan beeldschermgebruik? Geef allereerst zelf het goede voorbeeld en laat je mobiel
links liggen als je tijd met je kinderen doorbrengt. Ook zijn er apps om schermtijd te reguleren. Verder kun
je afspreken dat jouw kind een beloning kiest als het bepaalde afspraken nakomt, zoals zakgeld of
schermtijd. En houd het gesprek over mediagebruik vooral positief. Door bijvoorbeeld aan te geven dat je
het gezelliger vindt als je kind meedoet aan een activiteit in plaats van dat het naar een scherm tuurt.
Vragen staat vrij!
Heb je vragen over beeldschermgebruik? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl
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