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Verlangen naar succes 
In de wekelijkse teaminfo van ons team verzorgt elke keer een ander teamlid de 

opening. Een van de teamleden deelde deze opening met ons: 

 

Jaren geleden maakten onderzoekers video-opnamen van twee bowlingteams. Zij 

onderzochten de manier waarop 

volwassenen leren. De teams bestudeerden 

de opnames om hun vaardigheden te 

verbeteren. De twee opnames waren bewust 

verschillend van opzet. Het ene team kreeg 

een compilatie te zien van alle fouten. Het 

andere team kreeg juist alle goede 

momenten te zien. Na het bestuderen van 

de opnames verbeterden beide teams hun 

prestaties. Maar het team dat zijn successen 

bestudeerde, verbeterde zijn prestaties twee keer zo sterk als het team dat zijn fouten 

bestudeerde. Een student vroeg aan zijn hoogleraar waar dat aan lag. 'Het mechanisme 

erachter is een les voor alle opvoeders', antwoordde deze. 'De Nadruk op fouten kan leiden 

tot vermoeidheid, schaamte, weerstand en passiviteit. De nadruk op wat goed werkt en de 

discussie over hoe je daar nog meer uit haalt, leidt tot creativiteit, passie en het verlangen 

naar succes'. 

 

Uit: De waarde van ouders, Werner van Katwijk 

 

Graag werken wij met u samen vanuit de nadruk op wat goed werkt en hoe je daar 

nog meer uit haalt, zodat wij de kinderen zoveel mogelijk succeservaringen laten 

ervaren. Op die manier kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en hun plek in de wereld 

van morgen vinden. 

 

  



 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

Welkom! 

Graag verwelkomen wij de volgende kinderen op onze locatie. Wij wensen hen een 

mooie tijd toe op ons kindcentrum. 

 

Peuteropvang 

5 kinderen 

Groep 1/2a   

1 kind 

 

 

Kennismaken peuters en kleuters 
Na de vakantie zijn wij gestart met het thema: wat heb jij aan vandaag? Door de 

weken heen hebben we een kledingwinkel gemaakt in onze groep maar die 

kledingwinkel werd steeds meer een schoenenwinkel.  

De kinderen passen veel verschillende schoenen en 

maken zo kennis met de begrippen: groot en klein. In de 

winkel werden de gepaste schoenen gekocht waardoor 

de kinderen ook leerden dat je kan betalen met geld, 

briefgeld en munt geld of met de pinpas. Hierbij kwamen 

de begrippen: duur en goedkoop aan bod.  

Niet alleen bij de peuteropvang hebben we een 

schoenenwinkel maar ook in groep 1/2a is een 

schoenenwinkel. De kinderen uit groep 1/2a zijn komen 

winkelen bij de peuteropvang en vanuit de peuteropvang 

zijn wij gaan winkelen bij groep 1/2a. Op deze manier 

raken de kinderen van de peuteropvang bekend in en 

met de groepen 1/2. 

Nieuws van de BSO 

Na de zomervakantie zijn wij met de BSO gestart met het thema dieren.  

In dit thema komen aan bod; tropische vogels, reptielen, wilde dieren en huisdieren. 

Het is de bedoeling om met de thema’s gerichtere activiteiten aan te bieden. 

Daarnaast willen wij regelmatig een workshop organiseren en aanbieden. In dit 

thema is het een reptielen workshop geworden. 

De kinderen vonden dit enorm spannend maar ook vooral heel erg leuk! 

 

Groetjes,  

Willeke en Jolijn 

Uitslag fotowedstrijd ‘Strandbal’ 
Wat hebben wij leuke foto’s die tijdens de zomervakantie zijn gemaakt met de 

strandbal die alle kinderen voor de zomervakantie mee naar huis hebben gekregen. 

Inmiddels zijn de winnaars bekend, maar wat was het lastig kiezen voor de jury! Alle 
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winnaars krijgen volgende week hun prijs uitgereikt. Wat dat precies is, houden we 

nog even geheim. Houdt hiervoor onze Facebook-pagina in de gaten! Volgt u ons nog 

niet op facebook, gaat u ons dan volgen? Wij proberen elke week een bericht op 

Facebook te plaatsen over iets wat er die week op onze locatie speelt. 

 

Hieronder ziet u de winnende foto’s terug. Daarnaast hebben wij een 

aanmoedigingsprijs voor een van de kinderen, deze foto vindt u ook hieronder. Vanaf 

begin volgende week zullen alle ingezonden foto’s te bezichtigen zijn in de bibliotheek. 

Loopt u dan gerust eens binnen om alle foto’s te bekijken. Dan houdt u vast en zeker 

het zomergevoel wat langer vast 😉! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloopmoment maandag 17 oktober 
Zoals eerder in Social Schools gecommuniceerd, zijn er dit schooljaar vijf 

inloopmomenten . Maandag 17 oktober is het eerste inloopmoment van 08:10 tot 

08:25 uur waarop de ouders/verzorgers of andere familieleden (maximaal  2  

personen per  kind) met het kind  mee mogen naar de groep  om in de groep  te kijken. 

https://www.facebook.com/KCOranjeNassau
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Kinderen kunnen dan laten zien waar  ze op dat moment aan  werken. Leerkrachten 

en  stagiaires zijn  op  dat  moment  in de  groep  om  eventuele vragen over het werk 

te beantwoorden. Om 08:25 uur gaat de eerste bel en gaan de ouders/verzorgers naar 

buiten, zodat om 08:30 uur de les kan beginnen. Kinderen waarvan  

ouders/verzorgers  niet bij  het  inloopmoment  aanwezig waren,  wachten net  als  

anders buiten  op  het  schoolplein  en  mogen bij  de  eerste  bel  om  08:25 uur zelf 

naar binnen. 

 

Korte mededelingen 

 Tijdens de Kinderboekenweek hebben Roodbeen en Bruna weer een spaaractie. 

Voor elk gekocht kinderboek bij deze twee winkels ontvangt onze school 20% van 

de aankooprijs om te investeren in onze schoolbibliotheek. Zie de bijlage voor 

meer informatie. 

 Reminder, de ouders die geen toestemming hebben gegeven voor automatische 

incasso kunnen het geld voor schoolreisje overmaken op rekeningnummer            

NL 60 RABO 0377835315 t.n.v. Stichting Gelderse Vallei. Dit graag voor 20 

september. Vermeld bij het overmaken wel even de naam van uw kind en de groep 

waarin uw kind zit. Ditzelfde geldt voor de ouders van groep 8 voor het kamp. 

 In de jaarkalender staat op vrijdag 14 oktober de afsluiting van de 

Kinderboekenweek vermeld. Dit moet zijn donderdag 13 oktober van 13.45-14.30 

uur (ook voor ouders/verzorgers). Meer informatie volgt later! 

 

Agenda 

Zie volgende pagina.  
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Agenda 

 

Donderdag 15 september:   Dag van de Pedagogisch medewerker 

 

Vrijdag 16 september: Studiedag PCOGV - alle kinderen van 

opvang en onderwijs zijn vrij 

 

Woensdag 21 september: 08:30-09:30 Gebiedsteam  

 

 

Woensdag 21 t/m            

Vrijdag 23 september: Kamp groep 8 

 

 

 

Donderdag 22 september:   Schoolreis groepen 1 t/m 7  

 

Woensdag 28 september t/m   

Vrijdag 30 september:   Korfbaltoernooi groepen 5, 6 en 7 

 

Donderdag 29 september:   Cultuuractiviteit kleuters “Mopper Eend” 

 

Woensdag 5 oktober:   Dag van de Leraar 

      Start Kinderboekenweek (KBW) 

      08:30-09:30 Gebiedsteam 

 

Donderdag 13 oktober:   14.45-14.30 Afsluiting KBW 

 

Maandag 17 oktober:   08:10-08:25 Inloopmoment alle groepen 

      08:30-09:30 Koffie inloop voor ouders  

      Oranje Nassau Got Talent groepen 4 -8 

 

Woensdag 19 oktober: Studiedag groepen 1-3, kinderen van groep      

1 t/m 3 zijn vrij deze dag 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week van 10 tot 14 oktober. 


