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VANUIT DE OR
Zomerfeest wordt vossenjacht
Dit jaar organiseert de Ouderraad op 7 juli een vossenjacht
als zomerfeest. Het wordt een activiteit alleen voor de
leerlingen, waarbij de klassen op eigen tijdstippen
vertrekken. Na afloop van de vossenjacht eten de leerlingen
met hun groepje/klas een frietje met snack. We starten om
17 uur en uiterlijk om 20 uur sluiten we de dag af. De
uitnodiging is los bijgevoegd.
Om de vossenjacht dit veilig en verantwoord te organiseren
rekenen we op hulpouders die een groepje kunnen
begeleiden. Jullie ontvangen hiervoor via Parro een
berichtje van de leerkrachten.
Wij hebben er zin in en hopen dat de kinderen erbij kunnen
zijn!
Groeten, de Ouderraad

verschil te maken voor kinderen in de wijk. Tijdens de
lessen hebben alle kinderen ideeënfeest formulieren
ingevuld, als input voor de Kinderwijkraad. Wat missen ze
nog in de wijk, wat zouden ze willen veranderen, waar
maken ze zich zorgen over? Op basis van deze grote stapel
van ruim 200 formulieren gaat de Kinderwijkraad een Top 5
maken. Er werd veel aandacht gevraagd voor o.a. pesten en
buitensluiten, afval in de wijk, jezelf kunnen zijn en samen
spelen.
De Kinderwijkraad Kattenbroek gaat zelf meedenken over
oplossingen en verbeteringen in de wijk en geven ook aan,
aan welke activiteiten kinderen behoefte hebben in de wijk.
Hierbij gaan ze niet alleen van hun eigen standpunt uit,
maar vertegenwoordigen zij ook hun klasgenoten en
andere kinderen uit de wijk. Ze gaan niet alleen vergaderen
maar trekken ook de wijk in, op onderzoek uit!
Kortom de Kinderwijkraad is een plek waar kinderen hun
stem kunnen laten horen, dit vinden wij als ABC school erg
belangrijk. Want kinderen zijn de experts op het gebied van
hun eigen leef en belevingswereld. Een kandidaat gaf
bijvoorbeeld aan dat ze het zo jammer vond dat alle corona
informatie alleen door haar ouders en volwassenen wordt
gegeven en een andere kandidaat vroeg zich of de
speeltoestellen in de wijk bijvoorbeeld wel toegankelijk
genoeg zijn voor kinderen in een rolstoel. Wordt vervolgd!
Na de zomervakantie zal de Kinderwijkraad van start gaan.

STEMKRIEBELS
Nieuwe Kinderwijkraad Kattenbroek gekozen
Leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 van alle 4 de
basisscholen in Kattenbroek hebben de afgelopen tijd
deelgenomen aan democratielessen en hebben door
middel van verkiezingen gekozen wie er in de
Kinderwijkraad mag plaatsnemen. Deze week was het
zover; de verkiezingsuitslagen zijn bekend gemaakt! En dat
was best even spannend.
Ik heb Stemkriebels liet een meisje uit groep 5 al weten
nadat zij haar stem aan de stembus had toevertrouwd.
Vooral voor alle kandidaten die zich verkiesbaar hadden
gesteld was het spannend. En dat waren er dit jaar veel!
Kinderen hebben veel te vertellen en staan te popelen om
met de Kinderwijkraad hun stem te laten horen en het
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Ska – DE DRAAKJES en DE TORENKAMER
Momenteel spelen de kinderen nog steeds in hun eigen
bubbel bij de bso. Wij nemen jullie graag weer mee in hoe
het momenteel gaat op de kinderopvang.
Het is natuurlijk heerlijk weer. Onze peuters op de
speelleergroep genieten van het weer. Wij hebben
verschillende activiteiten in het thema: Oef, wat warm! Er
zijn ook verschillende creatieve activiteiten. Denk hierbij
aan het knutselen van een zon en natuurlijk is er hard
gewerkt aan een vaderdag cadeautje in hetzelfde thema.
De peuters spelen graag met water en zand. Dit doen wij
dan ook regelmatig. Lekker modder maken in de zandtafel
en een bak water waar ze mee kunnen spelen.
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Met dit weer is het natuurlijk belangrijk dat de kinderen
voldoende drinken. Wij zorgen dat er altijd wat de drinken
op tafel staat en maken regelmatig koude smoothies op de
bso!

De kinderen van de bso genieten dan ook volop van het
weer. De waterpomp wordt intensief gebruikt. Ook wordt
de nieuwe glijbaan na schooltijd veel gebruikt. De kinderen
bedenken zelf ook veel activiteiten. De kinderen bouwen
hutten in de tuin, verven erop los en bouwen de mooiste
kastelen van blokken. Met al het spelen en lachen vinden
wij het belangrijk om een rust moment te creëren voor
onze kinderen. Dit doen wij vaak tijdens het fruitmoment.
Even bijkletsen met de kinderen. Hoe ging het op school en
wat hebben de kinderen van ons nodig? Zo creëeren wij
een veilige situatie waarin de kinderen zich thuis voelen.
Kortom een gezellige boel!
Met vriendelijke groet,
Betül Bacaksiz (Team de Torenkamer/Draakjes)
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