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Bijlage: kanjertraining 
 

 

3e kleutergroep en groei van de school 
9 Januari is de 3e kleutergroep gestart. Groep 1/2C met Juf Jaleesa. De 
kinderen en de juf zijn inmiddels alweer gewend. Ook het volgend 
schooljaar houden wij 3 kleutergroepen. Vanwege de groei van de school kunnen wij na de zomervakantie 
zelfs een 11e groep gaan starten. Welke groep dit gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Tijdens 
het indelen van het schooljaar 2018-2019 wordt dit duidelijk.  
Heeft u nog kinderen die 4 jaar worden en die u wilt inschrijven dan horen wij dit graag zo snel mogelijk.  
 

Te laat komen 
Wij willen u wederom verzoeken ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school te komt. Om half 9 gaat 
de 2e bel en hoort uw kind in de klas te zitten. De leerkracht moet om half negen kunnen beginnen met de 
lessen. Ouders moeten dan ook uit de klas zijn en de school verlaten. Brengt u uw kind later dan half 
negen dan wordt uw kind bij de deur overgenomen door een medewerker en naar de klas gebracht. Als 
ouder neemt u dan afscheid bij de voordeur.  
 

Rapportgesprekken 
In de week van 19 februari vinden de rapport gesprekken plaats. U dient een afspraak in te plannen via 
Digiduif. U kunt dit doen van vrijdag 9 februari 16.00 tot 14 februari 12.00 uur. Doet u dit alstublieft op 
tijd! Naderhand afspraken maken is niet mogelijk. 

 
Juf Linda is ziek 

Juf Linda is nog steeds ziek. Het ziet er naar uit dat het toch een langere tijd gaat duren. Wilt u of uw 
kind een kaartje of tekening sturen naar Linda dan kunt u deze bij de administratie op school afgeven. 
Wij zorgen ervoor dat Linda ze zal ontvangen.  
Wij zijn uiteraard druk bezig om goede vervanging voor de groep te kunnen vinden maar er zijn op dit 
moment erg weinig invallers beschikbaar. Juf José zal in ieder geval 2 dagen per week voor de groep 
staan. Het kan zijn dat er groepen verdeeld moeten worden. Wij hopen op uw begrip voor de situatie.   
 

Belangrijke data: 
Tot 7 februari      CITO toetsen in alle groepen 
Dinsdag 13 februari     Schoolfotograaf 
Woensdag 14 februari     Studie dag, alle kinderen zijn vrij  
Vrijdag 16 februari     Rapport mee 
Vrijdag 16 februari     Disco van de Ouderraad 
Vanaf maandag 19 februari    Rapportgesprekken 
Maandag 26 februari tot en met maandag 5 maart Voorjaarsvakantie 
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Beleid Mobiele telefoons 
Voor het gebruik van de mobiele telefoons op school zijn er regels gemaakt. Hieronder kunt u lezen 
wat het beleid op De Heliotroop is.  
 
Beleid: 
Allereerst geldt natuurlijk dat ouders te allen tijde via het telefoonnummer of de mail van de school 
(0367670460 ) hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel een bericht door kunnen geven.  
Doel beleid mobiele telefoons: (en overige persoonlijke elektronica als MP3 spelers, iPods, Ipads etc., 
hierna te noemen mobiele telefoons) 

 Eenduidigheid in omgaan gebruik mobiele telefoons voor kinderen, ouders en leerkrachten  

 Voorkomen van misbruik van mobiele telefoons tijdens schooltijd  

 Duidelijkheid wat betreft actie school bij misbruik gebruik mobiele telefoons tijdens schooltijd  

 Mogelijkheid tot het afleggen van verantwoording naar kinderen, ouders en leerkrachten bij misbruik 
 
Het meenemen van een mobiele telefoon is voor school niet nodig. Wanneer het door ouders en kind 
wenselijk wordt geacht, dat het kind een mobiele telefoon meeneemt is dit niet verboden.  
Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben moeten hem uiterlijk 8.30 uur uitgeschakeld en in 
de luizenzak hebben. Als de kinderen starten bij gym, worden de telefoons overgedragen aan de 
gymleerkracht, vóór het omkleden.  De telefoons worden na het aankleden opgehaald  bij de 
gymleerkracht. 
 
Als kinderen toch tijdens schooltijd hun telefoon aan en/of bij zich hebben wordt de telefoon in beslag 
genomen en na 15.15 terug gegeven. Bij een herhaling kunnen ouders de telefoon ophalen bij directie. 
 
Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot 
gaat, gestolen wordt etc. is de leerkracht/school niet aansprakelijk. 
Het is voor kinderen in dringende gevallen mogelijk om aan de leerkracht te vragen of er onder of na 
schooltijd even naar huis gebeld kan worden met de vaste telefoon van school.  
 
Bij constatering van misbruik (het zonder toestemming maken van filmpjes, geluidsopnames en foto’s 
in en om de school en tijdens schoolactiviteiten elders, ongewenste appjes/sms’jes en/of bedreigingen 
op overige sociale media) van de mobiele telefoon onder schooltijd wordt de mobiel afgenomen en is 
deze door de ouders op te halen bij de directie.  
Bij constatering van herhaaldelijk misbruik van de mobiele telefoon tijdens schooltijden, is er sprake 
van ernstig wangedrag. Het protocol schorsing en verwijdering gaat dan in werking. Dit kan betekenen 
dat de leerling geschorst wordt. Deze schorsing wordt besproken in een gesprek met het kind en de 
ouders/verzorgers en vervolgens schriftelijk bevestigd met benoeming van de periode van schorsing. 
Bij strafbare feiten kan daarnaast ook melding en/of aangifte gedaan worden. 
Het beleid is meningsvormend en besluitvormend besproken in het team en de 
medezeggenschapsraad van de school. Het beleid wordt opgenomen in de schoolgids en is daarmee 
voor iedereen van toepassing. 
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Schoolfotograaf 
Dinsdag 13 februari komt de schoolfotograaf op school. Dus mooie kleding aan en haren netjes gekapt. 
Vanaf 15.00 uur gaan de broertjes en zusjes op de foto. Wij beginnen eerst met de broertjes en zusjes 
die op school zitten. Van 15.15 – 15.45 uur de broertjes en zusjes die niet hier op school zitten.  
Graag willen wij van u weten of u tussen 15.15-15.45 langs komt met broertjes en zusjes die niet op  
school zitten. U kunt dit mailen naar: administratie@heliotroop.asg.nl 

 
Even voorstellen 
Vanaf 12 februari komt Anouk Bodenstaff ons team versterken in groep 4. Zij doet de PABO en zit in 
het laatste jaar. Zij zal op de maandag, dinsdag en woensdag op school zijn. 
 

Carnaval Disco van de Ouderraad 

Op vrijdag 16 februari is er weer een disco voor de kinderen waarvoor de 
ouderbijdrage betaald is.  
Het thema dit jaar is Carnaval. Doe een leuke pruik op, je clownspak aan, 
kom als een echte piraat, een prachtige prinses of gewoon gekke kleding 
en we maken er een leuk feestje van. Onze vaste DJ zorgt weer voor de 
muziek. 
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald maar uw kind wil graag naar 
de Disco dan kunt de ouderbijdrage nog betalen op rekening: 
NL03INGB0003445309 t.n.v. Ouderraad De Heliotroop onder vermelding 
van de naam en groep van uw kind.  
Op de donderdag en vrijdag 1, 2, 8, 9, 15 en 16 februari kunt u om 8.20 uur ook in de hal betalen bij de 
ouderraad. Zij zitten daar tot 8.30 uur om uw betaling alsnog in ontvangst te nemen.  

U kunt op andere dagen en tijden ook contant betalen bij Yvonne van de 
administratie. Neemt u alstublieft contant geld mee. U kunt niet pinnen en we 
hebben geen wisselgeld in school.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Kanjertraining  
Via de Helioscoop proberen wij u iedere maand informatie te geven over de 
Kanjertraining. De Heliotroop is een Kanjerschool en daar zijn wij heel trots op! De 
leskernen van dit moment. De Kanjertraining is verdeeld in verschillende leskernen. 
Hieronder vertellen wij u waar de verschillende groepen op dit moment mee bezig 
zijn of nog mee bezig gaan. 
 
Groep 1 / 2 
Leskern 5  
Max gaat de volgende dag weer naar het dorp en wil graag aanbellen bij de konijnen. Hij heeft 
namelijk de witte pet die zijn moeder heeft gemaakt meegenomen. De Konijnen durven natuurlijk niet 
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zomaar open te doen en daarom helpen de Kanjer tijgers Max. Door het Kanjerlied te zingen weten de 
konijnen dat het goed is en doen ze de deur open.  
Er wordt in deze lessen veel herhaald uit de vorige lessen. De afspraken van de poster worden onder 
andere herhaald. Er wordt weer geoefend met elkaar aankijken en stevig staan.  
Oefeningen:  

 In de lessen wordt er voor het eerst met een ‘Kanjerkring’ geoefend. Hierbij zitten ze kinderen 
tegenover elkaar in een  

kring. De kinderen leren hoe ze in  

gesprek kunnen gaan, vragen kunnen stellen en elkaar tips kunnen geven.  

                                                            
Groep 3 
Leskern 5  
Als het nacht wordt gaat het een beetje mis. Tirza is namelijk bang in het donker en daarom moet ze 
huilen, heel hard huilen. De andere vogels in de buurt worden er ook wakker van en roepen: 
“Zeearendenzijn schreeuwlelijken. Ga ergens anders wonen!” Papa en mama weten ook niet zo goed 
wat ze moeten doen en de hele buurt is nu boos. De volgende nacht zorgt mama voor Tirza en gaat 
papa eten halen. Tirza voelt zich veilig in haar nest, ze is blij dat ze in dit nest geboren is.  
Oefeningen:  

 Stel de ander voor.  

 Overlast: rekening met elkaar houden.  

 Wat moet je doen als iemand met zwarte pet tegenover je staat?  

 Conflictbeheersing: kinderen leren aan te geven dat ze het niet fijn vinden zoals de zwarte pet doet. 
(Benoemen gevoel!).Uitspelen zwarte versus witte pet.  

 Wat vind jij fijn aan je vader en moeder?  

 Durven vertellen voor de groep. Durf je te vertellen dat je wel eens bang bent? Hoe doet de witte 
pet dit?  

 
Groep 4 
Leskern 5  
Meestal gaat Max met plezier naar school, maar vandaag niet. Zou hij een brief aan de koning 
schrijven? Wie is de koning eigenlijk? En de juf, Max vindt de juf wel lief. Zou de juf op school wonen? 
Max wil wel een vogel zijn, dan kon hij overal naartoe vliegen en rondrennen als hij dat wilde.  
Bespreken van metaforen: ik zou een vogel willen zijn, school is een gevangenis.  
Oefeningen:  

 Herhaling gevoelens en piekerkaart.  
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 Kinderen leren negatieve gevoelens (over bijvoorbeeld school) een plaats te geven.  

 Heeft iedereen hetzelfde gevoel? Mening vormen en neem je eigen standpunt in (visualiseren).  

 In de groep wordt besproken: “Wat is werken?”  

 Kinderen leren wat een consequentie kan zijn van een beslissing.  

                                                                         
Groep 5 
Leskern 5  
Mister Peanut snapt nu al beter hoe het moet. Als hij denkt dat iemand verdrietig is kun je beter 
gewoon vragen of dat ook zo is. Mister Peanut wil iets terug doen voor oom, tante en Max. Hij gaat 
daarom voor hen een pakje wegbrengen naar het postkantoor. Daar gebeurt van alles en zijn er 
mensen die verschillende kleuren petten op hebben. Er is iemand die een beetje bang doet met de 
gele pet, iemand die heel bazig doet en voor wil met een zwarte pet, iemand die gek gaat doen met 
een rode pet maar ook een meneer die niet bang is, gek doet of gaat huilen. Een meneer met een 
witte pet. Hij zegt op een rustige manier dat iets niet prettig is.  
Oefeningen:  

 Mening over situaties rondom rode, zwarte, gele en “witte-petten- gedrag”.  

 Oefenen met conflicten, nare situaties, irritaties.  

 Kinderen leren de oplossingsstrategie en oefenen met toepassen.  

 Wat is een goed maatje? En wie is jouw maatje in de klas?  

 Hoe los je een vervelende situatie op als je doet als de witte pet?  

                                                            
Groep 6 
Leskern 5  
In deze leskern gaat het over aardige dingen kunnen zeggen, complimenten geven aan een ander. 
Daarnaast wordt er veel geoefend met de Kanjerkring waarbij de kinderen elkaar steeds beter leren 
kennen.  
Oefeningen:  

 Herhaling: jezelf presenteren, aardige dingen zeggen over jezelf en over een ander, gevoelens 
raden en gedachten; ja en nee zeggen.  

 De kunst van belangstelling tonen en de kunst van vragen stellen. Het verschil tussen vlinder- en 
molvragen.  

 Vertrouwensoefening uitvoeren.  
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Groep 7 
Leskern 5  
Kinderen leren vraagtekens te plaatsen bij ‘gelijk hebben’ aan de hand van verschillende 
verhalen/situaties. Kinderen leren openheid van geest te hebben. Elke overtuiging bevat kennelijk een 
waarheid. Kinderen bewust maken van hun eigen opvattingen/vooroordelen.  
Oefeningen:  

 Stellingen, wat denk/vind jij?  

 Vertrouwensoefeningen  

 Herhaling anti pestposter: Een echte vriend probeert je te stoppen als je rare dingen doet.                

 
 
Groep 8 

Leskern 5  
Omgaan met naar gedrag in de digitale wereld (sociale media zoals chatboxen, WhatsApp,Twitter en 
Facebook. Leerlingen leren om geen benzine te geven aan naar gedrag (geldt ook voor de digitale 
wereld). We besteden aandacht aan het blokkeren van vuilchatters, roddelen, hacken, privacy en 
stellen dat pesten via internet strafbaar is. We bespreken nettiquette en wijzen op het bestaan van 
www.meldknop.nl. Tevens wordt er aandacht besteed aan het feit dat internet gelukkig ook heel 
positief ingezet kan worden. Aan het eind van dit thema brengen we kinderen weer in contact door 
met elkaar te spreken in de Kanjerkring.  
Oefeningen:  

 Kanjerkring  

 Leerlingen krijgen inzicht in de twee mentaliteiten, de wereld van wederzijds respect en vertrouwen 
en de wereld van angst en wantrouwen.  

 Hoe wordt een ruzie opgelost in de verschillende culturen? Wat kunnen we van elkaar leren? 
Leerlingen geven hun mening over de verschillende manieren van handelen binnen deze culturen 
(gerelateerd aan de Kanjerafspraken).  
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