
 

 
 

 

 

.. Agenda 
09 oktober  Leerlingen t/m groep 2 vrij  
12 oktober   Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur 

16 oktober   Schoolpleinpakket verkeer  

   Kinderboeken-ruil-markt  
20 oktober  Koffie-uurtje gezinscoach, alle ouders welkom tussen 8.30 en 9.30 uur  

   

.  

Positive Behavior Support 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ouders lopen na schooltijd geregeld met hun kind(eren) binnen om werk te bekijken. Hierdoor krijgen zij een 
indruk van de activiteiten/werkjes gedurende de schooldag.  
Tijdens het avondeten of het naar bed brengen spreken vele ouders de schooldag nog eens door met hun 
kind(eren). Natuurlijk vertelt het ene kind dan gemakkelijker dan het andere. Om u als ouder te ondersteunen 
bij het voeren van deze gesprekjes hebben wij 20 leuke en inspirerende vragen op een rijtje gezet.  
 
Vraagt u uw kind na school regelmatig: 'Hoe was het vandaag?' En is het antwoord vaak niet meer 

dan een simpel: 'Leuk!' of 'Stom!'. Niet zo gek, de vraag is tenslotte niet erg inspirerend. 
Met deze originele vragen wordt uw kind uitgedaagd om meer te vertellen over zijn schooldag. Probeer het 
maar. Het werkt echt! 

20 vragen voor na schooltijd: 

1. Welke nieuwe dingen heb je vandaag geleerd? 

2. Wat heb je vandaag op school allemaal gegeten? 

3. Welke spelletjes heb je in de pauze gedaan? En met wie? 

4. Wat is het grappigste dat er op school is gebeurd? 

5. Wie heeft er vandaag iets aardigs voor jou gedaan? 

6. Met wie heb je vandaag de meeste lol gehad? 

7. Wat was de grootste uitdaging vandaag? 

8. Welk cijfer krijgt deze schooldag van jou? 

9. Als jij een dag de leraar zou zijn, wat zou je de klas dan leren? 
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10. Zijn er kinderen op school met wie je graag vrienden zou willen worden? 

11. Wat doe je het liefste in de pauze? 

12. Heb je vandaag iets nieuws geleerd over een vriendje of vriendinnetje? Wat? 

13. Heb je iets gedaan waarmee je iemand anders hebt geholpen? 

14. Wat heb je op school gedaan waar je trots op bent? 

15. Welke PBS-afspraak oefenen jullie deze week? 

16. Wat wil je binnenkort graag nog leren op school? 

17. Welk klasgenootje is het tegenovergestelde van jou? 

18. Welke ruimte of plek op school vind je het fijnst? 

19. Welke nieuwe dingen ben je nog van plan te gaan doen op het schoolplein? 

20. Als je vandaag over mocht doen, wat zou je dan anders doen? 

Kinderboekenweek 

Op 7 oktober is de Kinderboekenweek 
van start gegaan met als thema: 
natuur, wetenschap en techniek onder 

het motto Raar, maar waar! 
Na een leuke opening met een 
boekenwave zijn de leerlingen in de 

groepen aan de slag gegaan met het thema.  
Elke dag zullen er activiteiten plaatsvinden in de verschillende groepen. Op de 
laatste dag van de Kinderboekenweek, vrijdag 16 oktober, zullen we het 
geheel afsluiten met een heuse Kinderboeken-ruil-markt! Kinderen mogen 

boeken meenemen en die onderling ruilen met elkaar!  

Verkeer 
Schoolpleinpakket 
Op vrijdag 16 oktober wordt het schoolpleinpakket weer uitgezet. De kinderen 
zullen dan de praktische vaardigheden van verkeer gaan oefenen.  
De kinderen van de onderbouw mogen op die dag hun step meebrengen. De kinderen van groep 3-8 komen op 
de fiets. 

De gymles van de bovenbouw gaat gewoon door! 
Ouders die op die ochtend mee willen helpen, kunnen zich opgeven bij onze verkeersouder Silvia Claassen. 
E mail: silviaclaassen@home.nl 

Teambijeenkomst Montessoricentrum® 
Gisterenmiddag zijn alle teamleden van het Montessoricentrum® bij elkaar gekomen om weer verdere stappen 
te zetten in de samenwerking. Als eerste zijn we in tweetallen aan de slag gegaan met een visualisatie-
oefening. Met elkaar hebben we beelden uitgewisseld. Hoe zie jij het toekomstige Montessoricentrum® in de 

permanente huisvesting? Hoe ziet het gebouw er van binnen uit? Met wie werk je samen? Welke nieuwe 
activiteiten zijn er voor kinderen?  
Ook hebben we samen doelen gesteld voor het versterken van de doorgaande lijn en de gezamenlijke 
uitstraling naar buiten. Vragen als: ‘Hoe staan wij ouders te woord’, ‘hoe verloopt de overdracht bij de start van 
peuters op school?, ‘Hoe stemmen we de aanpak binnen PBS af als een kind naar de buitenschoolse opvang 
gaat?’ zijn ook besproken. Hierdoor stemmen we de communicatie steeds meer op elkaar af.  
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