
 

 
 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Woensdag 18 januari Weekviering 11.30-12.00u Iedereen 

Woensdag 18 januari MR vergadering 20.00u MR 

Donderdag 19 januari Apenrots naar bibliotheek  Apen 

Donderdag 26 januari Uilenbucht naar bibliotheek  Uilen 

Een nieuw jaar, een nieuw begin.. 
De eerste schoolweek zit er alweer op, maar bij dezen willen wij iedereen een gelukkig, 
gezond en plezierig 2017 wensen. We hopen dat iedereen goede feestdagen en een mooie 
jaarwisseling heeft gehad en, bovendien, genoten heeft van de vakantie.  Team Kristalla 

Bedankt! 

Het team van Kristalla wil graag alle ouders/verzorgers hartelijk bedanken voor hun inzet 
m.b.t. het kerstdiner. De kinderen hebben genoten van jullie heerlijke maaltijden. Het was 
een hele leuke, maar vooral ook gezellige avond. 

Aanwezigheid directie en ib week 3 

Peter Möhlmann is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. Linda Oude Groeniger is 
maandag en woensdag op school.  

Invallers  
Wij realiseren ons dat het erg vervelend kan zijn voor uw kinderen wanneer er een invaller 
voor de groep staat i.p.v. de vaste stamgroepleid(st)er. Wij doen dan ook onze uiterste best 
om het zo goed mogelijk te laten verlopen en zo min mogelijk wisselingen te laten 
plaatsvinden. Het feit dat het soms het lastig is om überhaupt een invaller te krijgen baadt 
ons als school zorgen. Wij zullen dan ook alles in werking stellen om de groepen te voorzien 
van een leerkracht en hopen dan ook geen groepen naar huis te hoeven sturen. Helaas 
kunnen wij hierdoor niet garanderen dat iedere keer dezelfde invallers op school zullen zijn. 
Een tijdje terug hebt u hierover ook een brief ontvangen. Wij hopen op uw begrip.         Peter 
Möhlmann  

Kiva 

De komende weken zullen we starten met de inzet van Kiva op onze school.  
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale 
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veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve 
groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school 
verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke 
individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’ 

De KiVa-aanpak werkt! KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de 
KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. 
Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan 
wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de 
Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa: 

 het school- en leerklimaat sterk verbetert; 

 de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert; 

 het welbevinden van de leerlingen verhoogt; 

 effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan 

(curatief); 

 depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert; 

 leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te 

verhelpen. 

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op www.kivaschool.nl. Hier staan diverse video's 
die de werkwijze weergeven. Daarnaast zal er in maart een ouderavond worden 
georganiseerd. U ontvangt hierover nog een uitnodiging.  

Leerplicht  
Per 1 januari 2017 is de school vanwege de Leerplichtwet verplicht alle verzuim (ziekte, 
verlof, ongeoorloofd verzuim en ook te laat komen) dagelijks digitaal te registreren. Wij 
doen dit in ons administratieprogramma Parnassys. De verzuimgegevens worden 
automatisch doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd verzuim en/of vaak 
te laten komen, is de leerplichtambtenaar dus snel op de hoogte en kan vlot ingrijpen. 
Ongeoorloofd verzuim en vaak te laat komen op de basisschool zijn namelijk risicofactoren 
voor spijbelen op het voortgezet onderwijs.  

 

Jarig deze week 
16 januari Dinan de Jonge (6 jaar) - groep 

Bijenkorf 

17 januari Elija John (7 jaar) - groep Pinguinrots 

22 januari Jonathan Rooks (9 jaar) - groep 
Apenrots 

 

Vanuit de groepen 

 
Vlindertuin en Bijenkorf 
Boekje ruilen 
Op dinsdag worden er weer boeken geruild. Vergeet u niet uw kind het boekje weer mee te 
geven? 
 

https://www.kivaschool.nl/het-nji-over-kiva
https://www.kivaschool.nl/de-resultaten-van-kiva
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Gymkleding 

Vanwege het weer gaan we meer gebruik maken van onze speelzaal. Wij zouden het fijn 
vinden als de kinderen gymkleding mee gaan nemen. Bestaande uit: gymschoenen, broek en 
shirt.  
 

Extra kleding 
Is er misschien iemand die nog grotere kleding over heeft die wij kunnen gebruiken na 
‘ongelukjes’ (te laat bij de wc zijn)? 
 

Apenrots 

Volgende week donderdag 19 januari gaan de Apen naar de bibliotheek. Wil iedereen zijn of 
haar boeken met abonnement weer meenemen in de bijbehorende boekentas? 

 
Pinguïnrots 
Geen nieuws deze week 
 

Uilenbucht 

Bezoek Rijksmuseum  
Alle ouders krijgen voor aanstaande maandag een mail met informatie over het bezoek aan 
het Rijksmuseum in Amsterdam.  
 

Van externen 

 
 


