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Jaargang 23,  Nummer 12, 22-11-2016 

 

Maandag 21 november ’s middags Teamtraining Vreedzame 
School 

Dinsdag 22 november  
Woensdag 23 november Evaluatieavond Unit-leren 
Donderdag 24 november Directie afwezig (Cursus Pedagogisch 

Leiderschap) 
Vrijdag 25 november  

Maandag 28 november MR / SAC vergadering 
Dinsdag 29 november  
Woensdag 30 november  
Donderdag 01 december  
Vrijdag 02 december  

 
 

EVALUATIE EN INFORMATIEAVOND    23 NOVEMBER 19.30 UUR 

 
Woensdagavond 23 november om 19.30 uur is er in vervolg op de evaluatieavond van 
woensdag 12 oktober j.l. een evaluatie over het unit-leren / informatieavond. 
 
Ook wanneer u niet direct betrokken bent bij het Unit-leren willen we u van harte uitnodigen 
om naar het informatieve gedeelte van de avond te komen. 
 
Wilt u voor deze avond de iPad van uw zoon / dochter meenemen (denk aan de inlogcode). 
We zullen de iPad gebruiken tijdens de presentatie 
 
Het programma zal er als volgt uitzien: 
 
19.15 – 19.30   inloop met koffie 
19.30 – 19.45  terugblik 12 oktober, wat doen we nu en de komende periode om de 

kwaliteit op school te verbeteren. 
19.45 – 20.30 Lokaal 1: presentatie :  

 Hoe zetten we de iPad in tijdens de lessen. 

 Hoe kunt u als ouder “meekijken” 

 Welke ontwikkelingen komen er aan in het gebruik van de iPad. 
 Lokaal 2:  

Hier heeft u de gelegenheid om met  juf Anneke en/of meester 
Nils in gesprek te gaan over het unit-leren. 

 
Tijdens deze avond zal een afvaardiging van het team aanwezig zijn (niet alle collega's zijn 
aanwezig). 
 
Komt u ook?  
  



NIEUWSBRIEF STOTTEREN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF STOTTEREN – november 2016 Preventieve logopedie GGD Drenthe 

 

 

Van alle kinderen kan 5% gaan stotteren. Dat betekent dat er per klas gemiddeld één kind stottert of 

gestotterd heeft. Soms gaat het vanzelf over en soms niet. 

 

Stotteren begint meestal tussen het tweede en zevende levensjaar. In deze periode is de 

taalontwikkeling in volle gang.  Een kind in deze leeftijd is nog niet altijd in staat zijn gedachten om te 

zetten in woorden en zinnen. Wanneer het te gehaast of gespannen wil vertellen, struikelt het soms 

over zijn woorden. Dit is normaal tijdens de spraak- /taalontwikkeling. We noemen dit 

ontwikkelingsstotteren. Bij 80% van deze kinderen gaat dit stotteren spontaan over.  

 

Wat kan een leerkracht doen? 
 

 Neem de tijd om te luisteren. Zorg ervoor dat het kind volledig kan uitspreken. 

 Reageer op wat het kind zegt en niet op hoe hij iets zegt 

 Spreek zelf in een rustig tempo 

 Adviezen als “zeg het nog eens”, “praat eens rustig” of “haal eerst eens adem” enz. zijn vaak 
goed bedoeld, maar helpen meestal niet blijvend. Een jong kind kan het gevoel krijgen dat 
het iets fout doet, hetgeen de spanning kan verhogen, waardoor het stotteren zelfs kan 
toenemen 

 

In spannende periodes, zoals Sinterklaas of na een emotionele gebeurtenis kan 

ontwikkelingsstotteren soms ontstaan of toenemen.   

Wanneer u twijfelt of wanneer het stotteren langer aanhoudt, kunt u contact opnemen met de 

preventief logopedist op uw school voor advies.  

 

Meer informatie over ontwikkelingsstotteren is te vinden op www.stotteren.nl. 

 

Heeft u nog vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de logopedist van de afdeling Jeugdgezondheidszorg via  

logopedie@ggddrenthe.nl. 

 

  

http://www.stotteren.nl/
mailto:logopedie@ggddrenthe.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjinue_kevNAhVlLsAKHQ6uAYYQjRwIBw&url=http://www.logopedie-eelde.nl/&bvm=bv.126130881,d.d2s&psig=AFQjCNGJN52zUFKci87lDUbJ9vw6oEYwBA&ust=1468317056579574


 

Verbinden 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 1 

 

In de week van 14 november t.m. 2 december staat in de methode Trefwoord het thema “Verbinden” 

centraal. 

 

We hebben een lijntje! Niemand leeft op een eiland. In onze omgeving en 

zeker op school zijn er altijd andere mensen waarmee je rekening moet 

houden. Je leeft altijd samen met anderen. Want zonder solidariteit, 

betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel geeft samen spelen, leven en 

werken veel minder plezier. Daarom onderzoeken de kinderen waar 

verbondenheid te zien is en met wie zij zich verbonden weten.  

Het gaat ook wel eens niet goed. Kinderen worden zich bewust van 

spanningen en conflicten die zich afspelen tussen mensen. In het verhaal 

van de tweeling Ilse en Marissa wordt duidelijk dat zij ook verschillend 

mogen zijn, ook al lijk je precies op elkaar en draag je dezelfde kleding (mb 

en bb). De kinderen in de onderbouw onderzoeken aan de hand van een familiefoto met welk familielid 

zij een speciaal lijntje hebben. 

 

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Jozef. Jozef is één van de 12 kinderen van Jacob. Hij is de 

lieveling van zijn vader. Als Jozef op een dag een mooie en bijzondere jas van zijn vader krijgt, krijgt de 

jaloezie bij de broers de overhand. Zij verkopen Jozef als slaaf. Jozef komt terecht in Egypte aan het hof 

van de rijke Potifar. Jozef kan dromen uitleggen en belandt daardoor uiteindelijk aan het hof van de 

Farao als onderkoning. Jaren later, als er een grote hongersnood optreedt in Kanaän, het land van zijn 

broers, trekken deze broers naar Egypte om graan te halen. De 

broers herkennen Jozef niet en hij stelt hen op de proef. Hebben zij 

iets geleerd uit het verleden of stelt broederschap in hun ogen niet 

veel voor? Jozef houdt één van zijn broers in gijzeling en stuurt de 

anderen terug met een opdracht. Als zij deze keer hun broer niet in 

de steek laten, maakt Jozef zich bekend. Hij zorgt ervoor dat zijn 

familie en zijn oude vader Jacob zelfs de Farao ontmoeten en een 

plek krijgen in Egypte. Zo verbindt Jozef twee volkeren met elkaar. 

 

Een historische bruggenbouwer is Sinterklaas. Samen met zijn pieten proberen ze 

het iedereen naar de zin te maken. Maar dat lijkt mis te gaan als Mini-Piet en 

Maxi-piet op de andere pieten mopperen en zeggen dat het saaie pieten zijn.  

Of toch niet, en kunnen Mini-piet en Maxi-Piet ook met de andere pieten plezier 

hebben?  

 

Om je echt verbonden te voelen met mensen en de wereld om je heen is het fijn dat je weet welke 

lijntjes er zijn tussen de kinderen in de klas, je ouders en of andere familie. Maar misschien ook wel met 

kinderen die net als jij van zwemmen, tekenen of gamen houden. 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

