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Ontwikkeling van het zelfbeeld van kinderen.  

Twee keer een ochtend genieten! 

Onlangs was er een studieochtend, georganiseerd door Passenderwijs. 
Passenderwijs is het Samenwerkingsverband waarbij onze school is 
aangesloten.   
De taak van een Samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat ieder kind 
passend onderwijs krijgt. Dat kan in heel veel gevallen op de reguliere 
basisschool, maar soms is meer gespecialiseerd onderwijs nodig. Binnen  het 
Samenwerkingsverband wordt door alle betrokkenen samengewerkt om dit te 
realiseren.  

De studieochtenden die 2-jaarlijks gehouden worden zijn altijd enorm 
inspirerend. Dit keer was onder anderen Stefan Pont aanwezig. Misschien 
bekend van de televisie. Hij vertelde over de ontwikkeling van het zelfbeeld 
bij kinderen.  
Het liefst zou je willen dat iedereen die met kinderen werkt of kinderen 
opvoedt op zo’n ochtend aanwezig zou zijn. Graag deel ik een paar dingen die 
Stefan vertelde met jullie. 

Het opvallende van mensen (ten opzichte van dieren....) is dat er maar heel 
weinig voorgeprogrammeerd is. Dat betekent dat heel veel aangeleerd wordt. 
Het kind zuigt alles uit zijn omgeving op. Op grond van alles wat hij hoort en 
wat hij aan reacties van de ander ondervindt wordt ook het zelfbeeld van een 
kind gevormd. Stefan zei: ‘het is als klei, het kind ‘frut’ zo zijn zelfbeeld bij 
elkaar. Die klei blijft in je emmertje zitten, je haalt het er niet meer uit.’  
Dat betekent dat wij als opvoeders van de kinderen heel sterk bijdragen aan 
de ontwikkeling van een (hopelijk positief) zelfbeeld. Stefan zei ook: Wees je 
ervan bewust dat je de ander ‘heel laat’ en probeert te begrijpen. Ik moest 
denken aan wat jaren geleden een ouder bij de  kassa van AH in een zin 
tegen me zei, toen ik vroeg hoe het met zijn zoon (met ernstige dyslexie) 
ging op zijn nieuwe school, na een verhuizing. “Hij heeft een meester die hem 
begrijpt, en dat is driekwart’.  

 NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien
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Vanmorgen las ik in Trouw: ‘Hoe kun je het zelfvertrouwen van je kroost 
beïnvloeden?’ Wat doe je als je kind boos wordt omdat een tekening niet 
lukt - of bang is voor een toets.  
De tip: prijs het proces - en niet het product. Op school zeggen we dan: van 
proberen kun je leren. Het gaat erom dat je kind het vertrouwen heeft dat  
het fouten mag maken. Het is niet de bedoeling dat een kind een irreëel 
zelfbeeld ontwikkelt, en denkt dat alles wat hij doet goed is en goed moet 
zijn - of wellicht juist dat alles fout gaat..   
Tip van kinderpsycholoog Van der Laar in dit artikel: wees eerlijk tegen je 
kind. Soms hebben we de neiging om alles wat gemaakt wordt te prijzen. 
Maar als een kind niet zo goed is in knutselen, dan ziet hij best dat zijn 
vriendje dit beter kan. Dat is ook jammer. Benoem dat en geef aan: wat 
kunnen we hieraan doen? Een kind komt veel sneller uit de emotie als het 
zich begrepen voelt. Ga het probleem niet uit de weg, maar leer omgaan 
met moeilijke situaties. En wees een beetje nuchter: ‘Soms lukt een 
spagaat nu eenmaal niet, en soms haalt een kind een slecht cijfer. Dat is 
balen, maar niet meer dan dat.” 

Opvoeden en onderwijs: mooi en belangrijk werk!! 

Een vriendelijke groet,  
Namens alle collega’s 

Letta Willemsen
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Mediawijsheid 

Dinsdag 11 februari wordt in 
alle groepen les 4 behandeld. 
Het thema is ‘Houd de klok in 
de gaten.’ In deze les gaat 
het o.a. over de tijd die je 
besteedt aan online spelen.   

Goed Gedaan 

In deze weken is les 8 aan de beurt van onze methode voor 
sociaal- emotionele ontwikkeling. In groep 1/2 is het thema 
‘Wat voel ik?’ In de groepen 3 t/m 8 gaat het over blij, boos, 
bang en/of verdrietig zijn. 

Het gedrag van een peuter wordt nog grotendeels bepaald 
door zijn/haar emoties en impulsen. Als een kind groter 
wordt, leert het om deze beter te beheersen: het kind leert 
zich ‘te gedragen.’ In dat proces is het van essentieel belang 
dat het kind de eigen emoties leert herkennen en benoemen. 
Het herkennen van eigen emoties geeft inzicht. Het kind gaat 
zijn gevoel begrijpen en krijgt daardoor zelfvertrouwen en 
meer grip op situaties. 
Het benoemen van eigen emoties geeft het kind de 
mogelijkheid te vertéllen wat hem dwarszit in plaats van dat 
te uiten door storend gedrag. 

In de lessen kan het volgende aan bod komen: 
● eigen emoties leren herkennen en benoemen 
● weten dat emoties soms door elkaar lopen 
● weten wat kan helpen als je bang, boos of verdrietig 

bent 
● weten dat je extra aardig moet zijn tegen iemand die 

verdrietig is 
● weten dat je iemand die boos is even met rust moet 

laten 
● weten dat je iemand die bang is moet helpen 

Personeelsnieuws 

Zaterdag 25 januari is Sepp geboren, zoon 
van juf Simone en haar man Arjan en 
broertje van Lynn. Wij feliciteren hen van 
harte en wensen het gezin veel liefde, 
geluk en gezondheid met elkaar.
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Studiedag 

Maandag 2 maart organiseren we voor alle 
leerkrachten een studiedag. We bespreken 
o.a. de ontwikkelingen met GYNZY, het 
nieuwe formatieplan en de resultaten die 
leerlingen hebben behaald op de CITO-
toetsen. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Nieuwe kasten 

Begin januari hebben we in alle groepen 
nieuwe kasten gekregen. Alle oude kasten 
hebben via de Stichting ‘Woerden helpt 
Roemenië’ een nieuwe bestemming 
gekregen. Naast de tevredenheid over het 
nieuwe meubilair geeft dat ons óók een 
goed gevoel. 

Rapport en 10-minutengesprek 

Maandag 10 februari ontvangt uw kind het 
eerste rapport van dit cursusjaar. Die 
avond wordt om 19.00 uur via Social 
School de intekening geopend voor de 10-
minutengesprekken. Deze gesprekken 
starten woensdagmiddag en -avond 12 
februari.  

Na afloop van het 10-minutengesprek 
ontvangt u van de leerkracht van uw 
oudste kind een uitdraai van de 
leerlingkaart. Het is voor ons fijn te weten 
of de contactinformatie die wij van u 
hebben nog actueel is. De door u te 
controleren informatie is geel gearceerd. 
Na controle kunt u de kaart in de 
brievenbus doen op de piano. Eventuele 
wijzigingen passen wij direct aan. 

BHV herhalingscursus 

Woensdag zijn onze BHV-ers weer op 
herhalingscursus geweest. En allemaal weer 
voor een jaar goedgekeurd. Dus we kunnen 
weer brandjes blussen, reanimeren en pleisters 
plakken. Geruststellend gevoel voor iedereen!

Warme
 truiend

ag is op 7 

februar
i en wij doe

n weer m
ee! 
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Constantijn helpt… 

Zoals jullie weten, wordt er op onze 
Constantijnschool elke week geld gespaard voor 
ons adoptiekindje Ermeta in Haïti. Het geld wordt 
gebruikt door de Stichting 'Woord en Daad' om 
Ermeta te voorzien van goed eten en een goede 
school. 
Marjolein en Luna uit groep 8 halen elke week 
trouw al het geld uit de spaarpotjes en houden 
netjes bij hoeveel er wordt opgehaald. 
Wat fijn dat we op school zo goed aan 
Ermeta denken! Op dit moment hebben we 
genoeg om het sponsorgeld voor het eerste half 
jaar te betalen. 
Sparen jullie ook de tweede helft van het 
schooljaar weer mee, zodat we samen zorgen voor 
Ermeta?!
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Hobby gevraagd
!!

Aan alle hobbyisten 

Op vrijdag 24 april hebben we weer een groepsdoorbroken 
activiteit op de planning staan. Deze keer willen we de kinderen 
zelf een keus laten maken om zich op te geven voor een workshop. 
Maar voor die workshops zijn wij op zoek naar JOU! Mensen die 
van hun hobby een leuke workshop kunnen maken. 

Is jouw hobby bijvoorbeeld vissen en wil je met een stel kinderen 
langs de sloot hun hengel uit laten gooien en je kunt ze daar tips 
en tricks bij leren? TOP! 
Is jouw hobby bijvoorbeeld figuurzagen en wil je de kinderen 
kennis laten maken wat je uit hout zoal kunt zagen? TOP! 
Is jouw hobby van zeep allerlei mooie figuren maken en wil je de 
kinderen de kneepjes van het vak leren? TOP! 
Is jouw hobby kleding maken en wil je met kinderen achter de 
naaimachine iets in elkaar naaien? TOP! 
Is jouw hobby koken en wil je met kinderen een heerlijke taart 
bakken of soep koken? TOP! 
Is jouw hobby pottenbakken en wil je met kinderen de mooiste 
vaas kleien? TOP! 
Is jouw hobby gebarentaal en wil je de kinderen een vriendelijk 
“hallo” leren in gebarentaal. TOP! 
Is jouw hobby fotografie, hardloper, automonteur, gewichtheffer, 
masseur, schaken, verhalen schrijven, chocolatier, imker, influencer, 
kantklossen, viltpoppetjes maken, hand lettering, zandkastelen 
bouwen, potje kaarten………………. noem het maar op! Dan zijn we 
op zoek naar JOU! 

Laat ons weten waar jij de kinderen wat over wilt vertellen/ kennis 
mee wilt laten maken en grijp je kans! Wij gaan dan samen met 
jou een leuke workshop in elkaar zetten waarvoor de kinderen zich 
in kunnen schrijven. De workshop duurt 1 uur. 

Neem contact op met Rob rob.arnold@spco.nl of spreek Danita aan 
en dan gaan we aan de slag! 

Samen spelen + hobbyen + leren = groeien.

Geef je snel op!!

Toppers gezocht!!
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