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Agenda 
do 8 november groepen 7 en 8 naar TechniekDriedaagse 
vr 9 november Nationaal Schoolontbijt 
do 15 november school versieren voor Sint 
ma 19 t/m vr 23 november voortgangsgesprekken 
vr 30 november groepen 1 en 2 vrij 
wo 5 december Sinterklaasviering 
do 20 december kerstviering 
vr 21 december ’s middags alle leerlingen vrij 
ma 24 december t/m vr 4 januari kerstvakantie 
ma 7 januari studiedag, alle leerlingen vrij 
di 8 januari eerste schooldag in 2019 
 

 
 

Voortgangsgesprekken in de week van 19 november  
In de week van 19 november zijn de voortgangsgesprekken gepland. Het voortgangsgesprek 
is een vervolg op het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar. Mochten er 
verwachtingen zijn uitgesproken tijdens het kennismakingsgesprek of afspraken zijn gemaakt, 
dan is er in dit gesprek de mogelijkheid om daarop terug te komen. Daarnaast zullen de 
leerkrachten van de groepen 8 dit gesprek gebruiken om de ontwikkeling en voortgang in 
verhouding tot het indicatieadvies te bespreken. 
 
Het praatpapier heeft een belangrijke rol in de gesprekkencyclus. Het praatpapier is de 
documentatie waarin de ontwikkelingen worden gedeeld tussen leerling-ouder-leerkracht. De 
leerkrachten zullen het praatpapier op woensdag 14 november mee naar huis geven, zodat u 
thuis kunt bespreken en noteren wat u met de leerkracht wilt overleggen. De leerlingen van de 
groepen 3 en 4 mogen (als de ouders dat prettig vinden) aanschuiven bij het gesprek. De 
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 verwachten we tijdens de gesprekken. Na het 
voortgangsgesprek blijft het praatpapier op school en zal het bij het rapportgesprek in maart 
weer worden meegegeven. 
 
De voortgangsgesprekken zijn niet bedoeld om problemen te bespreken. In dat geval maken 
wij een aparte afspraak en plannen meer gesprekstijd in. Vanaf dinsdag 13 november hangt in 
iedere klas een intekenlijst. Ouders met meer dan twee kinderen kunnen maandagmiddag 12 
november al inschrijven. 
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Hemel en Aarde  
Na de herfstvakantie zijn we weer begonnen aan het nieuwe thema: GAST.  
 
Het is niet voor niets dat gastvrijheid zo’n belangrijke waarde is in bijna alle culturen en 
godsdiensten. Het zijn rijke ervaringen als iemand anders zich over jou ontfermt, of als je er 
zelf echt kunt zijn voor een ander. Als je elkaar goed kent, maar ook als dit helemaal niet zo is. 
 
Het spreekt helemaal niet vanzelf dat je je hart en je huis voor anderen openstelt. Het is niet 
zomaar iets. Het vraagt van je dat je anderen vertrouwt, dat je deelt wat van jou is, dat je 
omarmt wat misschien niet zo aantrekkelijk is. In onze wereld zijn we eigenlijk nogal op 
onszelf. In veel godsdiensten en religies wordt gastvrijheid als een deugd gezien. Gastvrijheid, 
naastenliefde, omzien naar elkaar, barmhartigheid zijn allemaal met elkaar verwant.  
 
In de onderbouw zijn er vier lessen, in deze lessen worden de kinderen uitgenodigd om 
verschillende aspecten van het onderwerp ‘gast’ te verkennen. Met verhalen maken we 
invoelbaar hoe het is om je best te doen als iemand je gast is, maar ook hoe het is om ergens 
te gast te zijn. Er wordt ook ingegaan op wat gastvrijheid in de islamitische traditie betekent en 
we vertellen een Bijbelverhaal waarin de gasten niet komen opdagen op een feest. 
 
In de middenbouw verkennen de kinderen ook allerlei aspecten van gastvrijheid, maar ook 
hoe het is om ongastvrij te zijn. Dat is minstens zo interessant, blijkt uit een verhaal van de 
spin Anansi. Daarnaast komen mooie, rijke elementen uit religies aan de orde: pelgrims die op 
reis gaan en zich afhankelijk maken van de gastvrijheid van anderen; het verhaal van de 
onsympathieke Zachëus, die plotseling Jezus als gast mag ontvangen en een gebruik uit de 
hindoeïstische traditie, waarin het delen van voedsel een vast onderdeel van gastvrijheid is.  
 
De kinderen in de bovenbouw bedenken een eigen ritueel om gasten welkom te heten. Zo 
verkennen ze dat een gebaar verschillende betekenissen kan hebben. Een andere les gaat 
over het lichtjesfeest Divali, namelijk hoe je het licht en het goede in jezelf kunt uitnodigen. 
Daarnaast zijn er lessen over Jezus’ aanmoediging om anderen te helpen, over 
boeddhistische bedelmonniken en over hoe het is om gastvrij te zijn voor vluchtelingen.  
 
Het beloven weer inspirerende lessen te worden!  
 
Verschil  
Er zijn gasten die   
met een taxi arriveren  
in feestkleren  
En er zijn er die  
met een wrak bootje gaan  
en een reddingsvest aan. 
 

Rectificatie bankrekeningnummer oudervereniging 
Het rekeningnummer van de oudervereniging staat helaas verkeerd vermeld in de 
Kwikflitsmail van 31 oktober 2018. Het moet zijn: 
 
Ouders die niet wensen te betalen via ClubCollect kunnen de ouderbijdrage ook rechtstreeks 
overmaken op bankrekeningnummer NL11ABNA0428674887 ten name van “Ouderver De 
Kwikstaart”, onder vermelding van de naam en de klas van de leerling.  
 
Namens de oudervereniging excuses voor het ongemak. 
 

Kies! 

KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding Situaties. Kinderen willen na de scheiding van hun 
ouders helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders. Kies leert kinderen en ouders de 
scheiding beter te begrijpen, te verwoorden wat de scheiding voor hen betekent en hun 
vragen en angsten te uiten. KIES leert hen te communiceren met “ik-boodschappen”, om te 
gaan met conflicten. KIES draagt bij aan gedragsverandering van kind en ouder en een 
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positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en manieren om gevoelens te uiten in een veilige sfeer. Kijk 
op www.kiesvoorhetkind.nl voor nadere informatie over KIES.  
 
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor het kind en 2 voor de ouder(s). De 
ouderbijeenkomsten bestaan uit een individuele intake en een afsluitende ouderavond.  
De kind trainingen duren een uur en zijn bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar.  
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de trainers:  
Esther Koele , e.koele@spirit.nl , 06 50836478  
Klaartje Sluijs, k.sluijs@spirit.nl  , 06 50836458  
 


