
Mededelingen 
 
Open dag  
Op 3 maart hebben we van 9.00 uur tot 19.00 uur open dag. Op deze dag kunnen ouders van 
(nieuwe) leerlingen komen kijken en informatie over de school krijgen. De rondleidingen onder 
schooltijd worden gedaan door leerlingen van groep 8.  
 
Wedstrijddag Kangoeroerekenen 
Een aantal leerlingen uit groep 4 t/m 8 doen mee met het Kangoeroerekenen. Het 
Kangoeroerekenen geeft extra uitdaging op het gebied van rekenen en wordt afgesloten met een 
landelijke wedstrijddag.  
 
Inloopspreekuur GGD  
Naast de reguliere contactmomenten houdt de jeugdverpleegkundige, Maria Krabbenborg, een 
inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom en kunnen vrij binnen 
lopen.  
De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, 
pesten, faalangst, voeding, zindelijkheid, slaapproblemen en/of eetproblemen.  Maar ook voor de 
lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en ogentest kunt u binnenlopen.  
U heeft 15 minuten per consult. Heeft u meer tijd nodig kan er om een dubbele afspraak gemaakt 
worden of wordt een nieuwe afspraak gemaakt.  
Wilt u gebruik maken van dit spreekuur dan kunt u op 20 maart binnenlopen of een afspraak maken 
via de mail bij Maria Krabbenborg, Jeugdverpleegkundige GGD  Noord-
en Oost Gelderland  (m.krabbenborg@ggdnog.nl).  
 

Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Jezelf presenteren’  
De komende weken staat het thema “Jezelf presenteren” centraal. Dit thema gaat 
over jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen. De onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld, een praatje maken met kinderen die je niet kent, in de groep iets 
vertellen, kennismaken, in het middelpunt staan, enz.  
 

Executieve functies ‘Metacognitie’ 
Metacognitie helpt je te reflecteren op je eigen handelen en de (sociale) situatie 
waarin je je bevindt. Hierbij zijn zelfmonitoring en zelfevaluatie van belang. Je zet 
als het ware de kapiteinspet op; je doet een stapje terug en evalueert het proces 
om er lering voor de toekomst uit te trekken. Je doet dit na, maar ook tijdens de 
vaart. Leerlingen met een goede metacognitie controleren hun handelen, zodat ze 
zien of ze goed bezig zijn of hun handelen moeten aanpassen. Ze leren van hun 
successen en hun fouten. Leerlingen met een zwakke metacognitie kijken onvoldoende terug naar 
hun eigen handelen, waardoor ze successen en fouten niet als zodanig ervaren, en er ook niet van 
kunnen leren.   
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Maandkalender 

maart 2020 
maandag 2 Controle hoofdluis 

Start thema sociaal emotionelen ontwikkeling ‘Jezelf presenteren’. 
Start executieve functie ‘Metacognitie’. 

dinsdag 3 Open dag 
woensdag 4  

donderdag 5  

vrijdag 6 AMV door juf Margo, voor groep 1 t/m 5  

 
maandag 9 Zwemmen groep 5 

dinsdag 10  

woensdag 11 Sportdag groep 1 en 2, informatie volgt. 

donderdag 12  

vrijdag 13 Bezoek Rijksmuseum voor groep 7 en 8, informatie volgt. 
AMV door juf Margo, voor groep 1 t/m 5  

 

maandag 16  

dinsdag 17  

woensdag 18 Groepsvoorstelling groep 2, 13.15 - 13.45 uur 

donderdag 19 Wedstrijddag Kangoeroerekenen 
Klassenlunch groep 8 

vrijdag 20 Inloopspreekuur GGD jeugdverpleegkundige 8.30 – 9.15 uur. 

AMV door juf Margo, voor groep 1 t/m 5  

  

maandag 23 Projectweek ‘talenten’ t/m 3 april, informatie volgt. 

dinsdag 24  
woensdag 25  

donderdag 26 Muziekvoorstelling groep 1 en 2 (op school) 

vrijdag 27  

 

maandag 30 Technieklokaal Borculo voor groep 8 

dinsdag 31  

woensdag 1  

donderdag 2 Theoretisch verkeersexamen groep 7 
vrijdag 3 AMV door juf Margo, voor groep 1 t/m 5  

 
 


