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Kanjercoördinator en gedragsspecialist 

Op school hebben we inmiddels een 

kanjercoördinator en een gedrags-

specialist. Ivanka van Herwijnen is de 

kanjercoördinator en Daphne Melk is 

onze gedragsspecialist.  

Sinds vorig jaar hebben we het aan-

bod van Kanjer weer volledig in het 

programma van de school opgeno-

men.  

We bieden wekelijks lessen aan van-

uit de Kanjermethode om kinderen 

te leren hoe op een respectvolle ma-

nier met elkaar om te gaan. Bij som-

mige kinderen is dit van nature aan-

wezig, andere kinderen hebben daar 

ondersteuning bij nodig. Ivanka be-

geleidt de leerkrachten bij het geven 

van de lessen en adviseert wat de 

leerkracht nog verder kan doen in 

groep.  

Verder is Ivanka Anti-

pestcoördinator. Zij geeft invulling 

aan het anti-pestbeleid binnen de 

school. 

De gedragsspecialist is breder opge-

leid. De gedragsspecialist kijkt naar 

een veilig leerklimaat binnen de 

school. Dit doet zij door op leerling-, 

groep– en schoolniveau naar het 

pedagogisch leerklimaat te kijken. 

Hieruit analyses te maken en een 

beleidsplan rondom gedrag op te 

stellen.  

Waar de kanjercoördinator zich dus 

echt focust op het aanbod, focust de 

gedragsspecialist zich zowel op het 

individu als op de groep en de orga-

nisatie.  

Als school hebben we een veilig leer– 

en pedagogisch klimaat hoog in het 

vaandel staan. We zijn ons er terde-

ge ervan bewust dat we niet alles 

kunnen voorkomen en alles zien. Uw 

hulp hebben we hier dan ook bij no-

dig. Mocht u vragen of goede advie-

zen hebben, horen we dit graag. U 

kunt altijd even een afspraak met 

Daphne Melk , Ivanka van Herwijnen 

of met de directie maken.  
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Sint Maarten 

 

 

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de groepen 1 t/m  5 Sint 

Maarten gelopen. In de wijk werden enkele adressen van ouders aange-

daan, waar voor de deur mooi gezongen werd. Op vrijdagmiddag gingen 

de kinderen met prachtige lampionnen naar huis toe. We willen alle 

ouders bedanken die zich hebben ingezet om Sint Maarten mogelijk te 

maken. Zo hebben we ouders die druk hebben meegeholpen met het 

knutselen, ouders die hebben meegelopen, ouders die voorbereidingen 

hebben gedaan en ouders bij wie wij langs mochten komen. Ook aan de 

leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 was gedacht op deze dag. 

Allemaal super bedankt! 
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Gevonden voorwerpen 

Er liggen nog steeds gevonden voorwerpen in de nis van de 

keuken tegenover de bibliotheek. Daar liggen best wel bijzon-

der kledingstukken als een jas, twee tassen, een paar ‘grote’ 

schoenen en nog diverse kleinere kledingstukken. 

 Binnenkort gaan we toch echt deze spullen opruimen, dus 

mocht u thuis nog iets missen, neem even een kijkje bij de 

gevonden voorwerpen. 

Sint kleurwedstrijd 

Groep 4/5 heeft de kleurwedstrijd van de 

Sinterklaasintocht in Zaanstad gewon-

nen. De leerlingen van groep 4/5 mogen 

in de ‘golden circle’ staan bij de intocht 

en kunnen op deze wijze de intocht van 

Sinterklaas van dichtbij mee beleven.  

Een paar kinderen hebben een individue-

le prijs gewonnen. Zij mogen ook in het 

VIP-vak. 

Mocht uw zoon/dochter hierbij niet aan-

wezig kunnen of willen zijn, wilt u dit 

even doorgeven aan juf Pulle of juf An-

nouska. Zij kunnen hier dan rekening 

mee houden. 

U wordt verzocht om zelf uw zoon/

dochter naar de Zaanse Schans te bren-

gen, juf Pulle en juf Annouska zijn om 

10.45 aanwezig.  Er wordt verzameld bij 

het Zaans Museum. 

Open dag 21 november 

Op woensdag 21 november is de jaarlijkse open dag. We nodigen alle 
ouders uit om in de klas een kijkje te komen nemen en hierbij de op-
roep om ouders met kinderen in de peuterleeftijd vooral mee te ne-
men. We hebben een open dag met twee gedeeltes: 

10.00: tour Het Eiland 

Ouders en nieuwe ouders krijgen een tour door de school. Zij krijgen 
hierbij een rondleiding door de leerlingen van de leerlingenraad. Zij 
vertellen over de school, hoe het onderwijs eruit ziet en wat zij dage-
lijks doen. 

11:30 - 12:30: open lessen 

Vanaf 11.30 hebben wij open lessen, hierin kunnen ouders en nieuwe 
ouders een kijkje nemen in de klas en samen met de kinderen de les-
sen volgen. Uiteraard wordt u hier ook ontvangen door de leerlingen 
van de leerlingenraad. 

Koffie en thee staat klaar. 

Oproep voor hulpouders: 

Op vrijdag 16 november gaan we de school weer omtoveren naar 

het Sinterklaasfeest. We zoeken ouders om de school te versieren 

en om de cadeaus voor de kinderen in te pakken.  

Opvang van de kinderen wordt geregeld op school. 

Tijdstip: 14.30 tot 15.30 

Sint versieren 

Gezonde school 

We zijn een gezonde school, toch zien we de laatste tijd steeds 

meer kinderen met echt ongezonde voeding naar school toe 

komen o.a. chocolade pepernoten, blikjes chocomel etc. Wilt u 

hier echt rekening mee houden. Naast dat het scheve gezich-

ten geeft binnen de groep, moeten de leerkrachten soms ook 

tegen de kinderen zeggen dat het niet de bedoeling is dat ze 

dit meenemen. Bedankt namens het gehele team. 


