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Belangrijke data: 

- 3 t/m 6 
oktober Kinderyogalessen 

- 5 oktober Start Kinderboekenweek ‘voor altijd jong‛ 
- 5 oktober Boekenmarkt aanvang 12:15 
- 6 oktober Ouderavond Kanjertraining aanvang 19:30 uur 
- 7 oktober Fietscontrole groep 5 t/m 8 
- 11 oktober Groepenshow groep 2 en 4 (aparte uitnodiging volgt) 
- 12 oktober Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8  
- 14 oktober Studiedag. Alle kinderen vrij 
- 17 t/m 21 Herfstvakantie 

oktober 
- 25 oktober MR vergadering 
- 26 oktober OR vergadering 
- 31 oktober 

t/m 3 november Kinderyogalesesn 
 
Studiedagen Kanjertraining 
Het team heeft de afgelopen week twee zeer interessante en 
intensieve trainingsdagen gevolgd. In februari volgt de afsluitende 
training. Hierna zijn wij allemaal gecertificeerd ‘Kanjertrainer‛ 
We hebben er erg veel zin om de lessen in de klassen te gaan geven. 
De lessen worden ook afgewisseld door leuke werkvormen en 
vertrouwensoefeningen. 
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en 
de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht 
dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar 
iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie en 
angst. Zie ook: www.kanjertraining.nl/ 
informatie-voor-ouders/pesten  
Leerlingvolgsysteem  
Aanvullend wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen hierbij worden 
betrokken. Adviezen voor de aanpak van gedragsproblemen worden aangereikt.  
 

 

 



 
De boeken/digitale lessen. 
Vanaf augustus 2013 is de digitale versie voor de groepen 6, 7 en 8 op de markt. In mei 2013 
is er een lessenreeks vrijgegeven die als onderwerp heeft ‘Anders zijn.‛ De focus ligt op Frits 
die verliefd wordt op jongens en niet op meisjes. Alle Kanjerlessen zijn zo geschreven dat 
ouders nauw betrokken kunnen worden. Zo kan de school een uitstekende invulling geven aan 
pedagogisch partnerschap. 
 
Waarom de Kanjertraining?  
Kinderen verlangen een schoolgemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of 
uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. De 
kerndoelen zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiploma:  
• Hier ben ik  
• Het is goed dat ik er ben 
• Ik ben te vertrouwen 
• Ik help  
• Ik speel niet de baas 
• Ik lach niet uit 
• Doet iemand expres naar, dan denk ik: Bekijk het maar!  
• Ik gedraag mij als een kanjer, want ik ben een kanjer  
 
Wat leren de kinderen bij de kanjertraining? 
• Jezelf voorstellen/presenteren  
• Iets aardigs zeggen 
• Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan 
• Een compliment geven en ontvangen  
• Ja en Nee kunnen zeggen 
• Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt 
• Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen 
• Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn 
• Samenwerken 
• Vriendschappen onderhouden  
• Vragen stellen, belangstelling tonen  
• Proberen de ander te begrijpen 
• Kritiek durven geven en ontvangen 
• Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen 
• Leren stoppen met treiteren 
• Uit een slachtofferrol stappen  

 
De vier gedragstypen van de Kanjertraining. 
Kinderen gedragen zich verschillend in 
bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn 
te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, 
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behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan 
gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer.  
Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:  
De vier gedragstypen in de Kanjertraining 
De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke 
manier grappig en stoer.  
Het konijn (gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang.  
Het aapje (de rode pet)  lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater.  
De vlerk (de zwarte pet) daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas. 
 
Onze trainster Cynthia Cohen is aanwezig tijdens de ouderavond op 6 oktober. Zij zal u als 
ouders wegwijs maken in de kanjertraining en u er alles over vertellen.  
Inmiddels hebben wij al 50 aanmeldingen binnnen gekregen. Wij hopen u allen als ouders 
tijdens deze avond te begroeten. De avond start om 19:30 uur. 
 
De boekenmarkt 
Op woensdag 5 oktober 2016 vindt op school weer een boekenmarkt plaats. 
Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn al druk bezig geweest met het inzamelen van allerlei 
boeken en tijdschriften. Dit kan nog t/m dinsdag 4 oktober. Alvast heel erg bedankt hiervoor. 
We hopen op een mooie totaalverzameling voor de verkoop. Het is de bedoeling om met de 
opbrengst leuke verkleedkleren te kopen voor de groepen 1 en 2. 
De markt is van 12.15 - 13.30 uur. Iedereen nodigen we hierbij van harte uit om de markt te 
komen bezoeken. Het is wel handig om zoveel mogelijk gepast geld mee te brengen alsook een 
tas(je) voor de gekochte boeken. De tijdschriften en boeken zullen voor een klein prijsje te 
koop zijn (€ 0,50 of € 1,00 of € 2,00). 
We gaan er op de eerste dag van de Kinderboekenweek een gezellige " BOEKENMIDDAG" van 
maken! 
 
Vrijdag 7 oktober fietsverlichtingsactie groep 5 t/m 8 
Elk dag fietsen duizenden kinderen naar school. Goede fietsverlichting is enorm belangrijk. 
Want met goede verlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met wel 20 procent. 
Toch vervangt 4 op de 10 fietsers hun kapotte fietslamp niet direct. Daarom doen  wij mee 
mee met de ANWB Lichtbrigade. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veilig naar school fietsen. Helemaal nu dat de dagen 
weer korter worden.  
OBS Wonderwijs heeft van de ANWB Lichtbrigade een toolkit gekregen met alle 
benodigdheden voor een goed verlichte fiets. Hiermee gaan wij op vrijdag 7 oktober om 13:15 
samen met een aantal vrijwilligers, waaronder verkeersouder Annette van Werven, aan de slag 
om o.a. de verlichting te controleren en eventueel te repareren. Zo gaat iedereen met goede 
fietsverlichting op pad. 
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Nieuws vanuit groep 1 en 2 
Dinsdag 4 oktober is het dierendag...geen levende dieren mee i.v.m. allergieën, maar de 
kleuters mogen die ochtend hun lievelingsknuffel of foto van hun dier meenemen. 
Dinsdagmiddag viert juf Agnes haar verjaardag met groep 2. De kinderen hebben reeds een 
persoonlijke uitnodiging gehad hiervoor. Het belooft een gezellige middag te worden. 
Vrijdag 7 oktober doen de groep 1 en 2 mee aan een leuke workshop rond de 
Kinderboekenweek op school. Houdt de web-site in de gaten! 
 
Nieuws vanuit groep 5 
We zijn in groep 5 net begonnen met de 
zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuniek. Op een leuke en interessante 
manier maken we kennis met deze vakken. 
We bekijken filmpjes over de onderwerpen, 
we doen dingen na uit het verleden, we gaan 
op onderzoek uit met google maps, we zijn 
ouderwets gaan tekenen en schrijven en we 
hebben een echte plattegrond gemaakt van 
de klas. Onze juffen proberen ons zoveel 
mogelijk te laten ervaren tijdens deze 
lessen; dat is natuurlijk het leukste!  
 
Regelmatig werken de juffen onze 
groepspagina bij, komt u ook eens een kijkje 
nemen? We staan op de website onder groep 5. Dat zouden we erg leuk vinden! 
 
Nieuws vanuit de MR 
De eerste MR-vergadering van het schooljaar zit er alweer op.  
Heeft u als ouder punten of zaken die tijdens onze vergaderingen besproken kunnen worden, 
dan kunt u ons altijd mailen op het bekende mailadres: mr@obswonderwijs.nl 
Het is voor u als ouder ook altijd mogelijk om aan te sluiten bij een MR-vergadering. 
 
De notulen van onze vergaderingen zijn terug te vinden op de website, onder het kopje 
‘ouders/kinderen‛.  
In de jaarkalender zijn de data van de MR-vergaderingen terug te vinden. Echter, tijdens 
onze eerste bijeenkomst hebben wij een aantal vergaderingen verzet. 
  
De nieuwe data zijn: 
-          Do 3 november  (back up datum; di 1 november) 
-          Do 26 januari (back up datum; di 31 januari) 
-          Do 16 maart (back up datum; 21 maart) 
-          Di 23 mei (back up datum; woe 24 mei) 
-          Do 22 juni (back up datum; di 27 juni) 

4 
 

mailto:mr@obswonderwijs.nl


 

 
Groepenshow groep 2 en 4 
Dinsdag 11 oktober staat de groepenshow van groep 2 en groep 4 op de agenda. Rond het 
thema van de Kinderboekenweek "Voor altijd jong" geven deze twee groepen 's ochtends voor 
de leerlingen van de school hun optreden en 's middags voor ouders en natuurlijk speciaal ook 
voor de opa's en oma's van deze groepen! Hiervoor is reeds ook een persoonlijke uitnodiging 
uitgegaan. 
 
Factuur ouderbijdrage 
Deze week ontvangt u vanuit de ouderraad de factuur voor de ouderbijdrage 2016-2017. 
De ouderbijdrage bedraagt 20 euro per kind. U kunt het bedrag overmaken op rek.nr.  
NL10 RABO 015.91.01.603  t.n.v. Ouderfonds obs Wonderwijs te IJsselmuiden 
 
Facebookpagina: De Bibliotheek op school 
Het is zover:  de Bibliotheek op school in Kampen heeft een eigen Facebookpagina! 
Ook OBS Wonderwijs is natuurlijk aangesloten als schoolbibliotheek. 
We houden u op de hoogte van al ons nieuws en van allerlei activiteiten. Ook delen we 
boekentips en filmpjes. Zo kunt u nog beter zien wat ons werk inhoudt en bent u altijd 
up-to-date. Dit gaat natuurlijk nog sneller wanneer u ons liked! 
U vindt ons hier: https://www.facebook.com/deBibliotheekopschoolKampen/?fref=ts of u 
zoekt op de Bibliotheek op school Kampen. 
  
Alvast bedankt! 
 Met vriendelijke groeten, 
Team de Bibliotheek op school Kampen 
 
Terugblik eerste week kinderyoga 
September is alweer voorbij en daarmee ook de eerste kinderyoga lessen van het seizoen! 
Veel ouders hebben matjes gekocht voor hun kinderen en dat werkt erg praktisch. 
 
De aftrap was met de kleuters en dat was weer erg leuk, al is het zeker voor de allerjongsten 
met voor mij veel nieuwe gezichtjes, best even wennen, wat is dat (ook alweer), yoga? De 
groepen erna wisten zich nog van alles te herinneren van vorig seizoen, zoals “iets met de 
zon”, “ontspannen” en “Namasté”zeggen!”, waar menigeen vaak niet op kon wachten tot het 
zover was, want dat is toch zo‛n leuk woord! 
 
De lessen hebben zich deze maand geconcentreerd op een hernieuwde kennismaking met yoga, 
even “verplicht” onthaasten, tot rust komen, niet op hoeven schieten of hoeven presteren en 
nergens mee hoeven of kunnen winnen. Kinderen zijn doorgaans lekker actief en dan is minder 
in plaats van meer doen soms best lastig, maar daarmee ook weer de persoonlijke uitdaging 
voor velen. 
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Het slaapspelletje kwam weer terug, waarbij het hele lichaam leert ontspannen, en 
stapsgewijs weer wakker wordt. Sommige groepen hebben ook het “douchespelletje”gedaan, 
waarbij ze spelenderwijs zichzelf volledig uitstrekken en daarna weer helemaal in elkaar 
vouwen en uithangen. Elke groep heeft ook weer een eerste kennismaking met de 
(kinder)zonnegroet gehad (“Jeetje, daar word ik wel moe van, zeg!”), waarbij de ademhaling 
bij de hogere groepen ook actief in de gaten gehouden werd. Als laatste voor de 
eindmeditatie hebben we wat balansoefeningen gedaan, in de vorm van de boom en/of het 
vliegtuigje (Krijger 3 houding). 

 
We sloten af met een visualisatie, dit keer in een mooi wit geschilderd houten roeibootje, dat 
dobbert op de golven van een prachtig blauwe zee, met dolfijnen en vissen erom heen, en wie 
weet waar dat bootje de volgende keer uitkomt…. 
 
De eerste week van oktober zijn er weer nieuwe kinderyoga lessen, denkt u aan een matje en 
eventueel een kussentje en loszittende kleding? 
 
Namasté! 
 
Balanergy Kinderyoga balanergy@hotmail.com 
06-42874405 
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Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd met je verjaardag! 
Wij zijn jarig in oktober: 
 
7 oktober Julia Riezebos  groep 5  
10 oktober Landon Veneboer groep 3  
12 oktober Jamie Vloedgraven groep 3  
15 oktober Stella Koek groep 8  
15 oktober Zakeriye Sheeq groep 1  
17 oktober Danielle Otten groep 8  
23 oktober Ilse Nora Bliek groep 7  
23 oktober Kimberly Wilderdijk groep 4  
24 oktober Ashley Hanswijk groep 8  
24 oktober Chiel Mondria groep 7  
24 oktober Claudia Rigterink groep 6  
25 oktober Lucas Kedde groep 5  
 
 
Nieuw op school 
De volgende kinderen zijn in september nieuw bij ons op 
school in groep 1 gekomen. Heel veel plezier en een fijne 
tijd op OBS Wonderwijs: 
Sanne Bastiaan  
Finn van den Berg 
Revy Braker 
 
 
 
 
 
Namens het team, 
Maarten van den Oetelaar 
Locatieleider OBS Wonderwijs 
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