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AGENDA VERJAARDAGEN 

 
10 januari           eerste schooldag na de 
                             Kerstvakantie 
10 januari           Jupiter krijgt musicus op 
                             bezoek 
17 januari           start Cito-week 
26 januari           Jupiter brengt bezoek aan  
                             Museon 
26 januari           Start voorleesdagen  
                             (t/m 5 februari) 
26 januari           Pluto brengt bezoek aan 
                             Museum de Gevangenpoort 
26 januari           Mercurius brengt bezoek aan 
                             Museum de Gevangenpoort 
27 januari           Roostervrije dag – de kinderen  
                             zijn vrij 
28 januari           Jupiter voorstelling in Theater 
                             aan het Spui 
 

 
 

 
 
19 januari         Yrsa 
20 januari         Mila van Rooij 
 
2 februari         Thijmen 
11 februari       Malou 
17 februari       Daniëlle 
 
 

     

 

 
 

Het team van het Open Venster wenst u allen een heel 
gelukkig en gezond 2022!! 
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Kerstontbijt 
Op vrijdagochtend 17 december hebben we genoten van een heerlijk kerstontbijt. De 
kinderen hadden zelf een kerstplacemat gemaakt en de juffen hebben voor allerlei heerlijke 
hapjes gezorgd. Na het ontbijt hebben we in de klassen nog spelletjes gespeeld en 
geknutseld.  
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Schaatsen 
Na het ontbijt zijn we met z’n allen met de bus naar 
Scheveningen gegaan om te gaan schaatsen op het 
Kurhausplein. 

 

 
 
 
 

Boek van de maand 
 

 
 
Het boek van de maand is deze maand van Frank. Frank 
heeft ‘Ieorg Idur’ gelezen van Roald Dahl.  
Frank: ”Het boek Ieorg Idur van Roald Dahl is een 
aanrader! Het is grappig en ook een beetje romantisch. 
Het is een aanrader, omdat het goed te volgen is voor 
mensen die nog niet zo heel erg goed kunnen lezen.” 



 
 HET OPEN VENSTER • INFO  

 

4 
 

Kanjertraining 
Op Het Open Venster krijgen de kinderen elke week kanjertraining. Tijdens de kanjertraining 
krijgen zij de kans om te oefenen met begrijpen en sturen van hun gedrag. In de komende 
nieuwsbrieven zullen wij u informeren over de onderwerpen die in de kanjertraining aan bod 
komen zodat u hiervan op de hoogte bent.  

Na elke vakantie herhalen wij de betekenis van de kanjerpetten; welk gedrag hoort bij welke 
pet? We oefenen met gedrag in verschillende situaties m.b.v. gekleurde petten. Bij elke kleur 
hoort een bepaald soort gedrag. Kleuren kunnen ook gecombineerd worden. Door 
rollenspellen te spelen krijgen kinderen meer gevoel en inzicht bij bepaald gedrag. 

Daarnaast gaan wij verder met het thema: Anders en hetzelfde. De kinderen worden zich 
bewust van de manier waarop een eerste indruk ontstaat en leren wat vooroordelen zijn. De 
kinderen leren dat er verschillen én overeenkomsten zijn tussen kinderen in de klas. Ze 
worden uitgedaagd om iets persoonlijks over zichzelf te vertellen en ontdekken welke 
(onverwachte) overeenkomsten zij hebben met klasgenoten. De kinderen oefenen met het 
stellen van goede vragen om een klasgenoot echt te leren kennen en ervaren dat het 
verdiepen in een ander zorgt voor begrip en verbondenheid. Wij koppelen dit thema aan de 
ervaringen van de kinderen tijdens de lockdown om kinderen de gelegenheid te geven 
ervaringen met elkaar te delen.  
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Verlof Marjet en vervanging: 

Vanaf 3 januari zal Juf Marjet 3 weken lang met haar gezin genieten van haar 
ouderschapsverlof. Maandag 24 januari zal ze weer terug zijn op school. Haar taken zullen 
worden overgenomen door juf Semra en juf Irma. 
 

Herinnering meenemen koptelefoons 
Alle kinderen gebruiken op school graag een koptelefoon. We zouden u willen vragen om uw 
kind een koptelefoon mee naar school te geven (met jack-aansluiting), zodat ieder kind een 
eigen koptelefoon heeft. Dan hebben we er sowieso genoeg en het is wel zo hygiënisch! 

 
 

 

 

We wensen u nog een fijne vakantie. 

 
 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster 


