
 

 

 
  Agenda februari 

 

Dag  Datum  Activiteit  
Maandag 04-02-2019 Kuuk’nconcert groep 2; 18.30-19.00 uur 

Leerorkest groep 6; 19.30-20.00 uur. 
Aanmelden nieuwe leerlingen; 19.00 uur 

Donderdag 14-02-2019 Studiemiddag; alle leerlingen om 12.15 uur vrij 
Vrijdag 15-02-2019 11.15 – 11.45 uur Tijd voor talent: podium optreden 

Start voorjaarsvakantie t/m vrijdag 22 februari 
Donderdag 28-02-2019 Rapport mee 
 
 
 
Bibliotheek 
 
Oproep biebouders 
 
Voor onze bieb op school zijn we op zoek naar hulpouders.  
De bieb is elke dag open van 8:15-8:45 uur.  
Kinderen kunnen in die tijd boeken lenen voor thuis of om te lezen in de klas.  
Elke dag is er een hulpouder aanwezig om de boeken in te nemen, uit te lenen en eventueel te helpen 
met het zoeken naar een boek. 
Heeft u 's ochtends wat tijd over en zou u hier graag bij willen helpen, meld je dan aan bij juf Wendy 
(w.broenink@konot.nl) 
Hoe meer hulpouders we hebben, hoe minder vaak u aan de beurt bent... 
 
 
Wetenschap & Techniek show 
 
Het is zover! Op vrijdag 8 februari komt één van de Mad Science 
professoren een spectaculaire science show op onze basisschool 
verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich 
inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en techniek 
cursus. 
 
Zij worden vanaf 11 maart 2019 iedere maandag, zes weken lang, 
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties! 
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de 
wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 
Van lessen over het heelal, zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. 
Er komt van alles aan bod! 
 
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! Inschrijven 
kan tot 25 februari 2019 en vol=vol. 
 
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 
nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier. 
Kosten € 69,50 per kind. 
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Lerende Kinderbrein; Konot Lezing 
 
Op dinsdag 15 januari heeft de Konot lezing over het “Lerende Kinderbrein” plaatsgevonden. 
Deze lezing was toegankelijk voor medewerkers van Konot en ook de ouders van 
Konot en vond plaats op de Konot school De windroos. 
Deze avond werd erg goed bezocht door ouders en medewerkers, 190 deelnemers in 
totaal.  
Er zijn ter informatie verschillende artikelen beschikbaar die we zullen delen via 
Social Schools.  
De lijst met “Breinvriendelijke Ontwikkeltips” voor ouders en leerkrachten willen we 
via deze weg ook graag jullie delen. 
 
 
Breinvriendelijke ontwikkeltips  

• Zorg voor een prettig pedagogisch klimaat (wees geduldig, maak grapjes, beloon (vooral op 
inspanning), verras (doe eens iets geks, doe na het leren samen iets leuks)  

• Geluk is kinderen autonomie geven, zich competent laten voelen en hen ZIEN 
• Een emotie die je benoemt is een emotie die vervolgens zakt (boos, verdriet, angst) of stijgt  

(blij, geluk) 
• Leg uit hoe het brein werkt (lereniseenmakkie.nl; hersenenenleren.nl; neurokids.nl) 
• ‘Energie-opwekkende’ bewegingsactiviteiten kosten weinig tijd en zorgen voor een hoger  

zuurstofgehalte, een snellere bloedstroom en hartslag: het brein is weer klaar voor nieuwe  
informatie! (beweeg) 

• Geeft het goede voorbeeld in gedrag (spiegelneuronen): kinderen nemen jouw gedrag vaak  
over. 

• Koppel bewegingen aan leren (Hints, bal overgooien, lateralisatie-oefeningen) 
• Fiets of loop naar KDV of school... 
• Ventileer regelmatig de ruimte waarin de kinderen spelen: het brein functioneert optimaal bij  

19 graden Celsius 
• Zorg voor goede voeding (fruit in plaats van chocoladekoek/ bruin brood in plaats van  

Croissantje) en laat kinderen goed kauwen (verteren kost energie!) 
• Van zandweg naar snelweg: hersenen zijn maakbaar! 
• Iets nieuws leren kost veel moeite, maar doorzetten loont (netwerk wordt steeds groter) 
• Vraag ‘wat weet je al over het onderwerp?’ (voorkennis ophalen) En ‘wat wil je/gaan we  

vandaag leren?’ (focus en stel doelen) 
• Liever 4x20 minuten dan 1x80 minuten (herhaal) 
• Zet zoveel mogelijk zintuigen in (maak het visueel) 
• Maak een mindmap over het te leren onderwerp 
• Geef complimentjes/ beloon gedrag (m.n. jonge kinderen) 
• Herhaling is erg belangrijk, maar bied de stof wel gevarieerd aan om gewenning te voorkomen 
• Probeer af en toe de ideeën/doelen van kinderen positief te laten visualiseren: hoe zou het  

voelen als je het doel hebt gehaald? Zo wordt het kind zich bewust van succeservaringen  
• Stel kennisvragen (hoe veel is..., wanneer werd...) 
• Stel denkvragen (hoe zou het komen dat.., wat zou er gebeuren als..)(www.vindingrijk.nl) 
• Stel belevingsvragen (wat vind jij..., wat zou jij doen als....) 
• Geef kinderen ruimte om na te denken; zeg niet te snel voor. Ontvang nieuwe ideeën met  

enthousiasme (ook al zijn ze in jouw ogen niet realiseerbaar: zoek naar mogelijkheden)  
 
 
 
Opbrengst Kerstmarkt 
 
Tijdens de kerstmarkt in het park hebben we als school allemaal mooie knutselwerkjes verkocht die 
door alle leerlingen van onze school zijn gemaakt. De opbrengst hiervan was voor het gezamenlijke 
goede doel van de kerstmarkt, nl. de Mariakapel aan het Lossersvoetpad. 
Het bedrag dat wij als school hebben bijgedragen is € 156,10.  
 
 
 
 
 
 
                    



 

 

Jarigen in de maand februari 
 

4 Emy Dalhoeven (2012)  3A 
6 Sanne Kamphuis (2009)  5A 
7 Malik Deen (2011)  4A 
7 Nesibe Sinecek (2011)  4A 
11 Alexander Olde Keizer (2008)  7A 
14 Aisha Deen (2007)  8B 
16 Joske Koertshuis (2009)  6A 
16 Lieke ten Tusscher (2007)  8B 
19 Abdimalik Isse Ali (2009)  6A 
19 Bram Smids (2014)  1A 
21 Tess Velthuis (2007)  8A 
26 Berat Kunduraci (2010)  4A 
27 Mats Velthuis (2012)  3A 
27 Tijl Velthuis (2012)  3B 
28 Feline Knaap (2011)  4A 
28 Katherine Yohanna (2012)  3A 

 

  

   
   

 


