extra aandacht besteden aan voldoende
nachtrust en een goed ontbijt? Het helpt de
kinderen om zich goed te kunnen
concentreren.
Weekbrief 5, 05-10-2017
Jarigen
Komende week zijn Jente,
Roos, Olivier en Tijn jarig.
Wij wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag!
Betaling overblijfgeld
In de bijlage van deze weekbrief vindt u een
brief waarin de betalingsgegevens staan
waarmee u de overblijfbijdrage van dit
schooljaar kunt betalen.
Opening Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag was de opening van de
kinderboekenweek. Maurits: ’s Ochtends
moesten alle kinderen op het plein
verzamelen. Daar kregen we een blaadje met
daarop het lied ‘Lees’. Dat hebben we met z’n
allen gezongen. Tijdens de muziek kwam juf
Maaike langs met de microfoon om kinderen
door de microfoon te laten zingen. Daarna
gingen we in een polonaise naar binnen en
gingen we naar onze eigen klas. Na school was
er een kleedjesmarkt. De kinderen die boeken
wilden verkopen mochten om 11.45 uur hun
kleedje neerleggen. Bruna had een kraampje
waar je Fortniteboeken en andere boeken kon
kopen.
Tussentest

In de week van 15 tot
19 oktober wordt de
Tussentest afgenomen
in de groepen 6. De
Tussentest wordt op 1
dag afgenomen door de groepsleerkracht in
het eigen lokaal. De afname van deze test zal
in de groepen 6a en 6b op verschillende dagen
plaatsvinden en neemt een groot deel van de
ochtend in beslag. Het is belangrijk dat alle
kinderen aanwezig zijn tijdens de klassikale
afname van de Tussentest. Wilt u deze week

Schoolfotograaf; broertjes en zusjes
Komende maandag en dinsdag is de
schoolfotograaf op school. Er worden op
beide dagen foto’s van broertjes en zusjes
gemaakt. Omdat het lastig in te schatten is
hoeveel tijd daarvoor nodig is, is er geen
schema waarin staat welke kinderen wanneer
aan de beurt zijn. De meeste kinderen staan
op maandag gepland. Hoort u maandag na
school van uw kinderen dat zij nog niet samen
op de foto zijn
geweest, dan is het
raadzaam hen dinsdag
ook ‘schoolfotoproof’ naar school te
laten gaan.
Bijeenkomst luizenouders
Op 18 oktober komt schoolverpleegkundige
Marianne van der Wijde voorlichting geven
aan de luizenpluisouders. Ook kan zij uw
vragen beantwoorden. Zij doet dat van 8.30
tot 9.00 uur. U bent van harte welkom.
Pleinwachten
Brood en Spelen zoekt nog
overblijfkrachten op dinsdag,
donderdag en vrijdag tussen
12.00 en 13.05 uur. De
coördinator Inge Boes kan u
meer informatie geven. U kunt haar mailen op
oranjenassauschool@broodspelen.nl maar
bellen kan ook: 0638828738.
Onderzoek naar gedrag
De Universiteit van Amsterdam doet
onderzoek naar opstandig gedrag bij kinderen
van vier tot acht jaar.
In de bij deze weekbrief gevolgde folder leest
u er meer over maar ook onderstaande tekst
willen we u niet onthouden:
‘Ieder kind is wel eens dwars en opstandig.
Hoe opvoeders hierop reageren beïnvloedt het
gedrag van kinderen, maar het gedrag van uw
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kinderen lokt ook reacties uit van opvoeders.
De relatie tussen gedrag van opvoeders en
kinderen wordt waarschijnlijk in stand
gehouden door complexe emotionele (d.w.z. je
gevoelens) en cognitieve (d.w.z. je gedachten)
processen. We weten echter nog weinig over
hoe dagelijkse gedragingen, gevoelens en
gedachten elkaar precies beïnvloeden. Om
gezinnen met vragen over opvoeding en de
ontwikkeling van hun jonge kinderen beter te
kunnen helpen moeten we deze processen
beter leren begrijpen. Hiervoor vragen we uw
hulp!
Het doel van dit onderzoek is om te
onderzoeken of en hoe gedragingen,
gevoelens en gedachten van de ouder en het
gedrag van het kind elkaar beïnvloeden. Het
onderzoek bestaat uit twee delen, namelijk
een vragenlijst en een dagboekstudie. In totaal
duurt het onderzoek 12 dagen. Ouders vullen
digitaal een vragenlijst in op dag 1 en op dag
12. Dit duurt maximaal 30 minuten per keer.
Op de andere dagen krijgen de ouders een
oproepje om korte vragen te beantwoorden
over hun eigen gedrag, emoties, stress,
cognities en over het gedrag van hun kind. Dit
duurt ongeveer 5 minuten per dag. De ouders
kunnen alles digitaal invullen, waardoor de
belasting voor de ouders minimaal is.
Het onderzoek richt zich op ouders van jonge
schoolkinderen (4 – 8 jaar), die vragen hebben
over opvoeding.’
Laarsjes gevonden
Er is een paar zwarte enkellaarsjes maat 35
gevonden. Wie mist deze?
We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Oranje Nassauschool Zandvoort

