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AGENDA

Herfstvakantie
24 – 28 oktober
Studiedag alle
leerlingen vrij
Dinsdag 8 november
Nationaal
schoolontbijt
Donderdag 10
november

Beste ouders, verzorgers,
Nog een dagje en dan kunnen de leerlingen genieten van een welverdiende
vakantie. Het was een drukke eerste periode. De omgekeerde oudergesprekken, de
eerste talentenmiddag is geweest en onze groep 8 is gestart met de BOVOprocedure richting het VO. Spannende tijden voor onze schoolverlaters. Daarnaast
is er hard gewerkt aan de portfolio’s en via Social Schools kunt u de voortgang van
de leerdoelen van uw kind volgen. Kortom, er is weer heel hard gewerkt!

Regel van de week
Bij binnenkomst in de centrale hal ziet u onze 5 schoolregels hangen. De regel van
deze week is:
Ik ga goed met spullen om
Wij zijn zuinig op de spullen binnen en buiten de school en hier besteden we ook
aandacht aan. Het besef dat spullen geld kosten is een belangrijk aandachtspunt die
we meegeven aan onze leerlingen. We willen toch allemaal dat mooie spullen mooi
en goed blijven en lang meegaan.
Ga dus met de spullen om alsof ze van jezelf zijn. Het is vervelend wanneer er
spullen kapotgaan, per ongeluk of expres. Doe daarom voorzichtig, ook wanneer de
spullen niet van jou zijn. Ruim alles altijd netjes op, zodat er de volgende keer door
jou zelf of een ander ook weer mee gespeeld mag worden.

Aanspreken kinderen
Soms hebben kinderen een conflict met elkaar. Dit wordt door de leerkrachten op
school opgelost. Het kan soms zo zijn dat bepaalde conflicten na schooltijd toch nog
doorgaan. Wij willen u daarom vragen om dit altijd met de leerkracht van uw kind
te bespreken. Het is niet de bedoeling dat ouders zelf een leerling of een andere
ouder aanspreken op het schoolplein of in de gangen, tenzij het buiten schooltijd is
gebeurd. Dit kan door een andere leerling/ouder als zeer onprettig worden ervaren.
Wij vragen u daarom om dit altijd via de groepsleerkracht te laten uitzoeken.

Te laat komen
Onze school start om 08.30 uur en de lessen beginnen om 08.45 uur. Dit betekent
dat uw kind om 08.45 uur echt in de klas moet zijn, want dan begint de les. Wij zien
steeds meer dat leerlingen toch te laat binnenkomen. Wij hebben een
verzuimprotocol waarin de 3-6-9 regels staan beschreven vanuit de Wet Leerplicht.
Zie hieronder:
-

3x te laat; de leerkracht neemt telefonisch contact op met de ouders van
het kind
6x te laat; de leerkracht nodigt de ouders van het kind uit voor een
gesprek op school en licht de intern begeleider
9x te laat; de intern begeleider nodigt de ouders van het kind uit voor een
gesprek op school en doet een eerste melding bij leerplicht

Judolessen
Onze leerlingen krijgen iedere dinsdag judo (in een roulerend systeem). Meester
Lamar verzorgt al een tijdje deze lessen en vertelt hieronder graag wat hij zoal doet
tijdens zijn judolessen.
Hallo mijn naam is meester Lamar, oftewel meester Judo.
Ik zal in het kort even uitleggen wat uw kind nou iedere week eigenlijk met mij doet.
Als jonge mensen-en dieren-zich willen uitleven, gaan ze stoeien. Maar stoeien is
meer dan alleen een manier om je overtollige energie kwijt te raken. Het is een
belangrijk aspect van de bewegingsopvoeding. Kinderen ontwikkelen al stoeiend en
kickboksend hun motoriek en doen tegelijkertijd ervaringen op in de omgang met
anderen. Ze leren hun emoties te herkennen, vertrouwen te winnen en andere te
vertrouwen. Stoeien en kickboksen is een intensieve manier van bewegen die veel
vraagt van de concentratie en de motorische coördinatie. Aan de andere kant
vereist het weinig specifieke technische vaardigheden; iedereen is in staat om op zijn
eigen niveau en op zijn eigen manier te stoeien en kickboksen.
Mijn lessen staan in het teken van positiviteit , vrede en je eigen grenzen durven
verleggen. Alles wat wij op de mat doen en leren blijft op de mat. Het stoeien en
kickboksen klinkt heftig, maar allesbehalve. Stoeien en kickboksen zijn de perfecte
middelen om zowel motorisch als cognitief de kinderen iets veel diepers aan te leren
dan (wat vele denken) "vechten".

Rots en Watertraining
Op de Haagse Beek krijgen alle leerlingen ieder schooljaar elf lessen Rots en
Watertraining. Deze training heeft als doel om de sociale vaardigheden en het
welzijn van kinderen te vergroten. De basis van de training is een houding, waarbij
we sterk en stevig zijn. Wanneer ons lichaam dat leert zijn, kunnen we ook beter
voelen en nadenken. We leren daarbij meer op onszelf te letten, rekening te
houden met anderen en zo sociale problemen voorkomen of verminderen.

Rots en Watertraining begint al in groep 1/2. Bij de jongere groepen wordt veel
aandacht besteed aan de houding van ons lichaam. Door veel verschillende
spelletjes wordt die houding steeds beter. Bij de oudere kinderen komen steeds
meer situaties vanuit het dagelijks leven aan bod waarbij de Rots of Waterhouding
ons kan helpen. Denk hierbij aan sociale problemen als pesten, conflicten,
uitsluiting, meeloopgedrag of grensoverschrijdend gedrag.

Iedere woensdag zijn de groepen te vinden in de gymzaal met de trainers Laura en
Linda.

De wijkmuzikanten
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van onze school kunnen genieten van een
prachtig muziekstuk vanuit de wijkmuzikanten. Hierin stond klassieke muziek
centraal en werd er verteld over de mooie instrumenten waar zij hun muziek op
speelden. Wij hebben ervan genoten!

Talentenmiddag
Vrijdag 7 oktober was het weer zo ver: De eerste talentenmiddag van het
schooljaar. Wat was het een succes! De kinderen konden kiezen tussen leuke
uiteenlopende workshops, van bootcamp tot schminken. Zo was er voor ieder wat
wils.
Esma zit in groep 6a en zegt hierover: 'Ik heb Just Dance gedaan bij juf Serena, dat
was heel leuk. We gingen dansen en mochten ook een appel eten. Het was heel leuk
en volgende keer wil ik ook nog iets anders doen'.
Gigi, uit groep 4, vertelt: 'Ik heb poep gemaakt bij meester Mark. We gingen een
poepje maken met melk en ontbijtkoek en dat vond ik heel vies. Het smaakte wel
lekker. We gingen ook cupcakes maken met kleurstof. Het was leuk.'

Jahvencio heeft yoga gedaan en zit in groep 1/2, hij zegt: 'Ik was bij yoga en we
gingen op onze knieën en we moesten ook met onze schouders. We gingen ook
kriebelen en met je vingers op de rug tekenen. We hadden ook een smoothie
gemaakt met komkommer, appel en citroen. Ik mocht het persen, maar ik vond het
niet zo lekker. We gingen als een bloem zitten en dan weer omhoog. We gingen ook
een blaadje van de buik afblazen. We gingen op muziek dansen. Het was zo leuk!'
We kijken nu alweer uit naar de volgende keer. Mocht u het ook leuk vinden om
een workshop te verzorgen, meld je dan aan bij de leerkracht van uw zoon of
dochter. De volgende talentenmiddag is op vrijdag 27 januari.

De ouders en leerlingen die op maandag 24 oktober Divali vieren, een hele fijne dag
toegewenst!

Namens het team van De Haagse Beek wensen wij iedereen alvast een hele
fijne herfstvakantie! De vakantie is van 22- 30 oktober.

Mede namens het team De Haagse Beek,
Met vriendelijke groeten,
Ihsane Hajjaoui
Locatiedirecteur

