De Pitstop
Sinds enkele weken heeft de ONS een nieuwe
voorziening: de Pitstop.

Weekbrief 6, 12-10-2017
Jarigen
Komende week zijn Megan,
Femke, Joy, Willem Pieter,
Floortje, Lizzy, Morris,
Estelle, Indy, Flynt, Milan,
Jare en Lalique jarig. Wij
wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag!
Jongere broertjes/zusjes inschrijven
Het komt soms voor dat ouders al een kind
op de ONS hebben en het erbij inschiet om
een jonger broertje of zusje aan te melden.
Als dat bij u het geval is, wilt u dit dan rond de
tweede verjaardag van uw kind regelen?
Eerder kan ook. U kunt een inschrijfformulier
afhalen bij Martha of Mirjam. We kunnen het u
ook mailen. Heeft u het liever digitaal, stuurt u
dan alstublieft een mail naar Ada Pelgrim:
ada.pelgrim@salomoscholen.nl Alvast
bedankt!
Tussentest
Komende week 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 extra aandacht besteden aan
voldoende nachtrust en een goed ontbijt? Het
helpt de kinderen om zich goed te kunnen
concentreren.
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De Pitstop is een extra voorziening die we
vanuit onder andere de werkdrukmiddelen die
elke school in Nederland heeft gekregen
kunnen financieren. De groep is in het leven
geroepen om kinderen op meerdere gebieden
te ondersteunen en heeft een positief
karakter. We willen kinderen graag meer
(kortdurende), laagdrempelige ondersteuning
bieden.
Wat wordt er gedaan in de Pitstop:
 Er worden workshops in kleine
groepjes gegeven op bijvoorbeeld het
gebied van sociale vaardigheden,
weerbaarheid, het omgaan met
emoties (zoals faalangst) faalangst,
werkhouding of
taakgerichtheid/concentratie.
 Er wordt ook individuele begeleiding
op dit gebied gegeven
 Preventief wordt een
(begeleidings)plek geboden aan
kinderen van wie wij weten dat zij
tijdens een dag of week overprikkeld
raken. Voor hen is het belangrijk om
naar de Pitstop te gaan om in een
rustige setting te kunnen zijn.
 Andere kinderen hebben soms een
plek nodig om even rustig, onder
begeleiding, hun werk (af) te maken.
 De Pitstop heeft ook een time-out
functie: voor sommige kinderen is het
goed om buiten de groep een plek te
hebben om tot rust te komen na een
conflict of juist ter voorkoming van
een conflict.
 Tijdens de pauzes tussen de middag
worden kinderen begeleid bij het
samenspelen en het oplossen of
voorkomen van conflicten. Sommige
kinderen kunnen ook tijdens de pauze
gebruik maken van de Pitstop.
De Pitstop is ingericht in het kamertje naast
de kleuteringang. Twee keer in de week is de
Pitstop open: op dinsdag en donderdag tussen
10 en half 2.
Op dinsdag begeleidt Masja Hooning de
activiteiten in de Pitstop. Zij is leerkracht in
groep 1/2 A en verzorgt bij ons op school en

daarbuiten Rots en Water-trainingen, samen
met Liesbeth de Vries. Op donderdag is Joriek
Claus in de Pitstop. Zij is leerkracht op een
andere school binnen onze stichting. Zowel
Masja als Joriek zijn daarnaast ook
kindercoach. Beiden hebben ook specifieke
expertise, bijvoorbeeld op het gebied van de
begeleiding van kinderen in
echtscheidingssituaties (KIES-training), sociale
vaardigheden en weerbaarheid en executieve
functies (Beter bij de les).
De Pitstop is dus een veelzijdige voorziening
die gericht is op kinderen in verschillende
situaties en met verschillende behoeften.
Wanneer kinderen van de Pitstop gebruik
maken wordt u als ouders daarvan altijd op de
hoogte gesteld.
Toelichting overblijfbijdrage
We begrepen dat er wat verwarring is
ontstaan naar aanleiding van de verstuurde
brief over de overblijfbijdrage. In de brief
stond hetzelfde rekeningnummer vermeld als
vorig jaar en ook de term ‘overblijfouders’
werd genoemd. U vroeg zich wellicht af wat er
dan veranderd is met de komst van Brood en
Spelen.
De invulling en organisatie van de pauzetijd
tussen de middag zijn overgedragen aan Brood
en Spelen.
Eén van de redenen om over te gaan naar
Brood en Spelen was dat er te weinig ouders
waren om pleinwacht te zijn tussen de
middag. Er is voor de zomervakantie
gecommuniceerd dat ouders
die wilden blijven deelnemen
aan het overblijven- maar
dan via Brood en Spelenzich konden melden bij deze
organisatie. We vonden dat
wel zo netjes omdat deze
mensen in sommige gevallen al jaren met veel
plezier tussen de middag op school zijn. Deze
overblijfkrachten hebben allemaal een gesprek
gehad met Brood en Spelen en vallen nu niet
meer onder de verantwoordelijkheid van
school maar onder die van Brood en Spelen.
Brood en Spelen stuurt hen aan, regelt
scholing en onderneemt eventueel actie als
het niet goed verloopt. Er is uiteraard contact
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tussen de overblijfcoördinator Inge en de
school.
Een andere reden voor de overstap was
bijvoorbeeld het feit dat Brood en Spelen staat
voor een actieve overblijf en de pleinwachten
(ze worden vaak nog
‘overblijfouders’genoemd) dan ook instrueert
om actief mee te spelen/begeleiden.
Er worden momenteel intern (onder de
ouders van school) en extern
overblijfkrachten geworven. Deze mensen
komen in dienst bij en worden betaald door
Brood en Spelen.
De kosten van het overblijven zijn door de
overgang naar Brood en Spelen hoger
geworden. De ONS is tussenpersoon in de
betaling naar Brood en Spelen. Wij ontvangen
het geld van de ouders voor de overblijf op de
gebruikelijke rekening en betalen met dat geld
de factuur van Brood en Spelen. Er is voor de
zomervakantie besloten het zo te doen omdat
dat voor ouders makkelijker leek.
Naast de pleinwachten van Brood en Spelen is
Philip van Sportfever eens per week
pleinwacht tijdens het overblijven. Hij biedt
diverse sportieve activiteiten aan. Philip is in
dienst bij Sportfever. De ONS ontvangt voor
zijn inzet uiteraard een factuur en betaalt deze
uit de ouderbijdrage voor de overblijf. Vorig
jaar was Philip ook al bij ons op school.
De financiën met betrekking tot de overblijf
worden, evenals de andere financiën van
school, gecontroleerd door de accountant die
Salomo inhuurt.
Gouden griffels en penselen
Vanmiddag hebben de kinderen tijdens ONS
talent kunnen genieten van allerlei optredens.
Aan het eind van de middag werden de
gouden griffels en penselen uitgedeeld aan de
kinderen die de mooiste verhalen
en tekeningen hadden gemaakt.
Het was voor de jury moeilijk om
een keuze te maken want alle
kinderen hadden enorm hun best
gedaan!

Sportactiviteiten in de herfstvakantie
Sportservice organiseert weer leuke
activiteiten in de herfstvakantie. U leest erover
in bijgevoegde folder.
Mediawijsheid
Op 13 november om 20 uur is er een
interactieve lezing over mediawijsheid en
opvoeding in de bibliotheek in Haarlem
Centrum. Deze wordt verzorgd door twee
psychologen van bureau Klaar. Zij geven uitleg,
achtergronden en praktische tips. De
aankondiging klinkt al goed:
‘Is je dochter continu aan het ‘snappen’ en
snap je er niets van? Ben je bang dat je zoon in
Fortnite wél goed scoort, maar op school wat
minder? Dan is deze interactieve lezing over
mediawijs opvoeden iets voor jou!
In het eerste deel nemen ze je op
toegankelijke wijze mee in het meest recente
wetenschappelijk onderzoek naar de invloed
van mediagebruik. Is gamen slecht voor je?
Wat doet smartphonegebruik met je brein?
Hoe sociaal is social media eigenlijk? In het
tweede deel geven Klaartje en Jasper
praktische tips die je zeker gaan helpen om je
kinderen mediawijs op te voeden. Hoeveel
schermtijd is goed voor een kind van 10? Hoe
ga je om met overmatig gamen? Hoe kan je
ruzie over de smartphone voorkomen? Ze
geven je antwoord op deze, maar ook op je
eigen vragen.’
U kunt zich opgeven via
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/a
ctiviteiten/agenda/mediawijs-opvoeden-2018hoe-doe-je-dat.html
Tipkrant Positief Opvoeden
In het kader van de Week van de
Opvoeding biedt het CJG, in
samenwerking met
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland u een
tipkrant aan met allerlei tips over eten en
opvoeden. http://www.bladerpdf.nl/tipkrant/
We wensen u een heel goed
weekend!

Met een vriendelijke groet,
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