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Agenda

07-07

Wess

groep 5/6

wo

20-06

sportdag groep 1/2

08-07

Daley

groep 1/2

wo

20-06

ouderavond Spiral Dynamics (19.30 uur)

09-07

Reza

groep 5/6

vr

29-06

rapporten mee naar huis

di

03-07

MR-vergadering

do

05-07

oudergesprekken-avond

wo

11-07

afsluiting project “op reis”, kijkje in de
klassen (11.30 uur)

vr

13-07

musical groep 7/8 en afscheid groep 8

do

19-07

meester- en juffendag
continurooster (alle kinderen lunchen op
school en zijn om 14 uur vrij)

do

19-07

’s avonds eindfeest op school

vr

20-07

laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12
uur vrij

Verjaardagen

20-06

Bryan

groep 1/2

20-06

Hugo

Leo Blauw

03-07

Floris

groep 5/6
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Sportdag groep 1/2
Aanstaande woensdag is de sportdag voor de
kinderen van groep 1 en 2. Er zal gesport worden op
het kleuterplein. De kinderen gaan allerlei leuke
spelletjes doen en kinderen uit de bovenbouw zullen
de kleuters begeleiden.
De kleuters mogen deze dag op school komen in een
sportieve outfit, met fijne renschoenen. Wilt u bij
zonnig weer de kinderen ’s ochtends al insmeren?
Verder mag er, net als anders, een pauzehapje en wat
te drinken meegenomen worden.

Schoolproject “Op reis”
Na de zonnige, muzikale opening van ons
schoolproject op het plein, wordt in alle klassen
gewerkt aan het thema “op reis”. De kinderen kunnen

www.dezilvermeeuw.nu

directie@dezilvermeeuw.nu

u vast meer vertellen over wat ze allemaal doen en
leren.
We willen het project graag met u afsluiten. Dat doen
we op woensdag 11 juli vanaf 11.30 uur. Er is dan een
inloop in alle groepen, zodat de kinderen kunnen laten
zien wat ze allemaal hebben geleerd, gemaakt en
gedaan. Komt u ook kijken? U bent welkom in de
groep van uw kind, maar ook in de andere groepen.
Een mooie gelegenheid dus om ook eens een kijkje te
nemen in de andere klassen.

een goede manier te zijn om een kind verder te
helpen in zijn of haar ontwikkeling.
Tijdens hun opleiding hebben onze
Leonardoleerkrachten geleerd hoe Spiral Dynamics
in de klas toegepast kan worden. Zij hebben
gemerkt dat het model hen handvatten biedt om
gedrag van kinderen te begrijpen, er op een
adequate manier mee om te gaan en kinderen weer
een stap verder te helpen.
Dick Verweij van Novilo komt op deze ouderavond
vertellen over hoe Spiral Dynamics kan helpen bij de
opvoeding en begeleiding van kinderen. Wilt u hier ook
meer over weten, dan zien we u graag op 20 juni om
19.30uur!

Ouderavond Spiral Dynamics
Aanstaande woensdag, 20 juni, is er een ouderavond
op school over Spiral Dynamics. Deze avond is niet
alleen voor de ouders van de Leonardogroepen, maar
zeker ook voor geïnteresseerde ouders van kinderen
in de reguliere groepen.
In het kort zal de avond gaan over het volgende:

Waarom lijken sommige kinderen altijd de strijd aan
te gaan, en hoe voorkom als ouder in een
dergelijke machtsstrijd verwikkeld te raken? Wat te
doen als in gesprek gaan met een kind tot weinig
resultaten leidt?
Spiral Dynamics is een model dat kan helpen om
anders tegen deze situaties aan te kijken.

School van de week competitie gewonnen!
Groep 5/6 heeft dit jaar weer meegedaan aan de
“School van de week-competitie” in zwembad De
Waterkanten in Lisse. Daar hebben ze een
hindernisbaan in het zwembad overwonnen. Dat
deden ze zo snel, dat ze gewonnen hebben! Van alle
scholen die hebben meegedaan was onze groep 5/6
de snelste. We zijn supertrots op deze topprestatie!
De hele klas mag op woensdag 4 juli komen
vrijzwemmen in het zwembad om de overwinning te
vieren. Syrah en Rafael waren de snelsten van de
groep. Zij mogen die middag nog strijden tegen de
snelsten van andere scholen om te bepalen wie de
allersnelste hindernisbaan-bestormer is.
Gefeliciteerd groep 5/6!

In de opvoeding en begeleiding van kinderen mag
het vanzelf spreken dat elk kind uniek is en zijn of
haar eigen aanpak nodig heeft. Dit is volgens het
model van Spiral Dynamics niet anders. Het model is
zelfs erg effectief wanneer er gekeken wordt vanuit
welke fase het kind de wereld bekijkt en de
begeleiding en benadering van het kind daarop
wordt aangepast. Dit blijkt zowel thuis als op school
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