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In deze editie: 
✓ Talentshow 

✓ Carnaval 

✓ Spaaractie Kinderboekenweek 

✓ Ouderavond Kanjerschool 

 

Talentshow 
Wij, Rosanne uit groep 8 en Fleur uit groep 7, werken al maanden aan een mooi project: de 

Talentenshow. We zijn druk bezig geweest met het organiseren van deze show, die 

plaatsvindt op vrijdag 3 februari aanstaande. 

Tijdens de show kunnen leerlingen die zich hebben opgegeven hun talent laten zien: een 

trucje, een dans of een muzikaal optreden. Uiteraard zijn er prijzen te winnen! 

De Talentenshow is verdeeld in twee leeftijdscategorieën: 

• 11.00 - 11.50 uur: groep 1 t/m 3 

• 12.45 - 14.00 uur: groep 4 t/m 8 

Omdat er in de Borg niet voldoende ruimte is voor alle ouders, hebben we de keus gemaakt 

dat alleen de ouders van leerlingen die een optreden doen, mogen komen kijken naar het 

optreden van hun kind. Als het goed is, kan uw kind uw vertellen of hij/ zij meedoet. 

We hebben er zin in! 

Rosanne en Fleur 

Carnaval 
Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie vieren we Carnaval als school. De commissie is al 

druk met de voorbereidingen, de planning van de dag volgt binnenkort. Maar voor de 

vrolijke kostuums en de fanatieke bouwers van karren voor de optocht maken we alvast 

het thema bekend: Landen! We proberen weer een gezellige optocht te houden en we 

maken er natuurlijk een feestelijke dag van.  
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Spaaractie Kinderboekenweek 
In de Kinderboekenweek hebben diverse ouders boeken gekocht bij de Bruna en de 

Readshop. De bonnetjes die hiervan op school zijn ingeleverd leverden ons als 

school een mooi bedrag op om te besteden aan boeken voor school. We hebben dit 

besteed aan nieuwe boeken voor onze onderbouwgroepen. Allemaal enorm 

bedankt voor deze mooie toevoeging aan onze bibliotheek! 

Ouderavond Kanjerschool 
Op 20 maart organiseren we een ouderavond over wat het inhoudt om 

Kanjerschool te zijn. Deze avond is bedoeld voor ouders van de onder- en 

middenbouw en nieuwe gezinnen binnen onze school. Op deze avond zal een 

trainer van KanVas (de organisatie achter de Kanjertrainingen) uitleg geven over de 

methode, wat u hier van merkt op school, maar ook hoe u dit thuis kunt inzetten/ 

gebruiken. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. 

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van 

sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een 

serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden 

(preventief) of te verbeteren (curatief). 

De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining. Deze ouder- 

en kindtraining wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. 

Daarnaast is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het primair 

en voortgezet onderwijs. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds 

respect. 

Binnenkort ontvangt u van ons via Parro een uitnodiging om u op te geven voor 

deze avond, zodat we weten hoeveel mensen hierbij aan zullen sluiten. 

 


