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Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Mees Arslan bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Kanjerinfo van groep…….8B 

Een kort stukje update over de kanjertraining in groep 8B. 
In groep 8 is het steeds belangrijker dat je leert om jezelf te zijn en juist in deze 
periode is dat niet altijd even makkelijk. 
De kanjertraining zegt hier tegen 'doe jezelf'. 
Maar hoe dan??? 
 
We leren hierover door gesprekken te voeren. 
Dit doen we tijdens een les kanjertraining en natuurlijk ook dagelijks in allerlei 
situaties die zich voordoen in de school en op het plein. 
We leren steeds meer om in kanjertaal met elkaar te communiceren en ook 
steeds meer op jezelf te vertrouwen, wetende dat niet iedereen gelijk is. Kies 
wat voor jou goed werkt zonder een ander te beschadigen.   
Doe jezelf! Wees baas over jezelf! 
 
We doen in de klas ook spelletjes. 
Hiermee hebben we dan veel lol en oefenen we tegelijkertijd om baas over 
onszelf te zijn. Twee vliegen in een klap dus. 
 
Op groep 8 zijn we hartstikke trots, want het zijn stuk voor stuk kanjers die 
elkaar week weer een beetje meer leren hoe ze dit helemaal op hun eigen 
manier doen! 
 
Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 
De kinderen van groep 2 hebben vandaag een envelop meegekregen met 
daarin 2 vragenlijsten. Wilt u deze invullen en z.s.m. inleveren bij de leerkracht. 
Dank. 

 
Feest in groep 2A, 5A en 6B/7B 

Morgen, 23 februari, vieren juf Angelien, juf Hilde en meester Anton hun 
verjaardag. Er is dan  de hele dag (morgen) feest in die groepen. Voor wat 

 



lekkers wordt gezorgd, want wie jarig is trakteert. Heel veel plezier allemaal. 
HIEP HIEP HOERA! 
 
LOT-controle 
Na de voorjaarsvakantie is het Luizen Opsporings Team op school om alle 
kinderen te controleren. Geen ingewikkelde kapsels graag en ook niet te veel 
gel. 
 
Herhaalde oproep oudervereniging 

De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden. Vind jij het leuk om (mede 
tijdens schooltijd) mee te helpen met activiteiten, zoals carnaval, 
knutselmiddagen, Sinterklaas of Kerstmis, meld je dan aan bij Jacqueline 
Onderstijn, 06-30875633 of Daniëlle Sanders, 06-48560787 (het liefst d.m.v. 
een WhatsApp bericht). 
 
Gezocht 
Anne is sinds vrijdag haar zilveren glanzende portemonnee kwijt met daarin 2 
euromunt, die ze  gekregen had  voor haar rapport. Wie heeft haar 
portemonnee gezien? Graag terugbrengen bij Anne Kieft van groep 2A. 
 
Er is op school waterpokken geconstateerd 
Waterpokken krijg je door een besmettelijk virus. Door hoesten en niezen 
komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze 
druppeltjes inademen en besmet raken. Het virus zit ook in het vocht dat in de 
blaasjes zit. 
De tijd tussen besmet raken en ziek worden is ongeveer 10 dagen tot 3 weken. 
Iedereen kan waterpokken krijgen. Maar iemand die waterpokken heeft gehad, 
kan de ziekte niet opnieuw krijgen. 
Zwangere vrouwen en mensen die minder afweer hebben kunnen erger ziek 
worden van waterpokken (als ze nog geen waterpokken gehad hebben). 
De ziekte geneest zonder medicijnen. Kinderen met waterpokken die zich 
goed voelen kunnen gewoon naar school. Waterpokken is al besmettelijk 
voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat 
anderen ziek worden. 
Heeft uw kind waterpokken? Vertel het dan aan de leerkracht. 
 
Brede School Ladder 
Een paar weken geleden is de nieuwe Brede School Ladder meegegeven met 
allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Tot en met vrijdag 23 februari kunt u 
de aanmeldformulieren in de bus op school doen. Dus als er nog kinderen zich 
op willen geven dan kan het deze week nog. 
 
Vakantie 
We wensen iedereen een fijne, zonnige en sportieve (schaatsende) 
voorjaarsvakantie. Tot maandag 5 maart. 


