
Beste ouders en verzorgers, 

 

Schoolfruit 
Goed nieuws! Onze school is één van 

de 3008 basisscholen die dit school-

jaar mag meedoen aan het EU-

Schoolfruit- en groenteprogramma.  

Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 

ontvangt onze school drie gratis porties 

groente en fruit per leerling per week. U 

krijgt hier t.z.t. meer informatie over. 

 

The Leader In Me 
Wat erg leuk is, is dat we van mensen van 

buiten onze school (bezoekers, sportvereni-

gingen etc.) de laatste tijd steeds vaker een 

compliment krijgen over hoe prettig kinderen 

bij ons met elkaar omgaan en hoe verant-

woordelijk ze zich opstellen.  

Zo was er een tijdje terug bijv. een meneer 

die onze speeltoestellen kwam controleren 

op veiligheid. Hij was een beetje verdwaald, 

maar werd al vlot aangesproken door kin-

deren die uit zichzelf aan hem vroegen of ze 

hem konden helpen. Dat had hij nog nooit 

meegemaakt op een school, zei hij. 

Dat dit zo positief opvalt is heel erg fijn en 

motiverend voor ons allemaal, want dat bete-

kent dat onze brede aanpak volgens The Lea-

der In Me steeds meer zichtbaar zijn vruchten 

gaat afwerpen. 
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De week van 8-12 oktober staat in het teken van gewoonte 5:  
Eerst begrijpen, dan begrepen worden (luister voordat je praat) 

 
Maandag 8 oktober  Lighthouse junior (voorheen leerlingenraad)   

 
De week van 15-19 oktober staat in het teken van gewoonte 6:  

Creëer synergie (samen is beter) 
 
Maandag 15 oktober  Groep 4/bieb/Kom je knipperen? (Jacklab) in DNK 
Dinsdag 16 oktober  Groep 8/nme/afsluiting 1 tegen allen 
Woensdag 17 oktober  Groepen 1 en 2: letterfeestje 
Donderdag 18 oktober  Groep 8/bieb/Duik in de VR (Jacklab) in DNK 
Vrijdag 19 oktober  Groep 5: maandshow 

 
De week van 22-26 oktober staat in het teken van gewoonte 7:  

Houd de zaag scherp (evenwicht voelt het best).  
Heel toepasselijk, want het is dan  

 



 

Vorige week besteedden we extra aandacht 

aan gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst. 

Een voorbeeld hiervan: Ik besteed mijn tijd 

aan dingen die het belangrijkst zijn. Dat be-

tekent dat ik nee zeg tegen dingen waarvan 

ik weet dat ik ze niet moet doen. 
 

Deze week staat gewoonte 4 centraal: Denk 

win-win. Ik kom op voor mijn eigen belan-

gen zonder die van anderen uit het oog te 

verliezen. Als ik bijv. ruzie heb, ga ik op 

zoek naar een oplossing die voor ons allebei 

werkt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Randi van Beekum 

 

 

Gewoonte 2 
Bij gewoonte 2 beginnen we met een eind-

doel voor ogen. We maken onze eigen keu-

zes. Om ervoor te zorgen dat het plannen 

goed gaat, hebben we altijd op het bord de 

planning van de dag, de week en de volgen-

de week. Om het nog meer onder controle 

te hebben, schrijven we alles op in onze 

agenda. Als we ’s ochtends binnenkomen 

zorgen we dat ons werk van gister af is. Als 

dat zo is, gaan we bezig met de inloop. 

Ik denk na en weet dat de keuzes die ik nu 

maak mijn toekomst beïnvloeden. Voor elk 

vak hebben we een doel en als we gaan re-

kenen hebben we een snelheidsoefening en 

daarvoor moeten we doelen stellen en kij-

ken of we aan het eind ons doel hebben be-

reikt. Dit doen we op ons wisbordje. De le-

velwerk-kinderen van onze klas hebben een 

doel die ze voor 18-10-18 willen bereiken en 

elke dag schrijven ze in hun agenda hoe die 

dag is gegaan en of het goed ging of wat 

minder en ze schrijven op waarom. 

Iedereen kijkt zelf na en verbetert elke fout 

die hij of zij gemaakt heeft. Ook hebben wij 

een portfolio waar wij laatst een zelfportret 

voor hebben gemaakt. Meester Jelmar heeft 

de helft van onze hoofden uitgeprint en de 

andere helft mochten we zelf schetsten. Het 

leek alsof onze tekeningen waren gemaakt 

door professionele tekenaars. We maken 

ieder schooljaar een nieuw zelfportret. Op 

deze manier kunnen we onze vooruitgang 

qua tekenen ook beoordelen. 

 

Geschreven door Feline & Annemieke 

Groep 7 

 

Superbikes 
Wij zijn vrijdag 28 september 

naar de training van de WK Su-

perbikes op de TT-baan ge-

weest. We kregen aan het be-

gin een goodiebag met daarin 

een keycord, oordopjes, capri sun en stic-

kers. De oordopjes waren handig tegen het 

harde geluid van de motoren. Toen gingen 

we op de tribune zitten en de hele tijd naar 

motoren kijken. Ook kregen we een soort 

rondleiding van onze begeleider, want we 

waren in groepjes verdeeld. Nou, toen za-

gen we een meneer van RTV Drenthe, dus 

we gingen naar die meneer toe, en toen 

werden we geïnterviewd en kwamen we op 

televisie en dat was heel erg leuk. Zie ook 

de foto’s. 

Jackie en Grasiello (groep 7) 

 



 


