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Ieder kind in de juiste richting  

Het team van onze school gaat komend schooljaar de cursus Kindertalentfluisteraar volgen! 
 
Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over 
het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die 
vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, 
en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie.  

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen 
hen helpen om zich bewust te worden van hun talent. Dat is precies 
wat een kindertalentenfluistaar doet. Kinderen helpen om hun 
talenten te benoemen. We dromen ervan dat elk kind zijn talenten 
kan leren kennen op een zeer laagdrempelige manier.  
Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn. 

 

Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met 
kinderen. Zo’n gesprek zorgt ervoor: 

 Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en 
weerbaarheid ontwikkelen. 

 Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde 
activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en 
die maken dat de tijd vliegt. 

 Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het 
materiaal dat we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, 
meer veerkracht en weerbaarheid. 

Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen. 

Voorstelling groep 1 & 2 

Op 17 oktober hebben de kinderen uit de groepen 1 & 2 een voorstelling “Op de step in een 
luchtballon”. 
Deze wordt gehouden om 9:15 uur in de school de Langewieke en duurt een klein uur.  
We vertrekken om 8:50 uur, mocht u kunnen rijden dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. 
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Kinderboekenweek 2 – 16 oktober 2019: Reis mee!  

Een enthousiast team opende de Kinderboekenweek met het toneelspel naar het boek “De gevaarlijke 
reis”van Max Velthuys. Prachtig om te zien hoe de kinderen (en spelers…) genoten. 

     
En nu veel leeskilometers maken! 

Uitnodiging 

We willen u uitnodigen om op woensdag 16 oktober samen met ons en de kinderen de 
Kinderboekenweek feestelijk af te sluiten, alle groepen verzorgen een presentatie en de leerpleinen 
worden geopend. U bent allen van harte welkom om 11:30 uur! 

 

 

Schoolkamp Ameland 

De kinderen uit groep 7 en 8 kwamen  donderdag 3 oktober 
terug in Dedemsvaart. Een  energiek clubje, die zich prima 
vermaakt heeft op Ameland. Foto’s kunt u binnenkort 
vinden op onze website www.kompaszie.nl onder het tabje 
fotoalbums.  
Iedereen die geholpen heeft om deze  prachtige ervaring 
waar te maken, bedankt! 
  
 

  

 

 

EU-Fruit 

Aan het begin van het schooljaar kun je je als school aanmelden voor EU- schoolfruit. 
We zijn ingeloot, wat betekent dat we als school 20 weken lang gratis groente en fruit geleverd krijgen 
voor alle kinderen in school. 

 
In de week van 12-16 november krijgen we het eerste 
fruit/groente geleverd. Dit betekent dat uw kind op 
dinsdag, woensdag en donderdag alleen drinken mee 
hoeft te nemen voor de kleine pauze.  
U ontvangt nog een ouderbrief hierover. 

 

http://www.kompaszie.nl/


Ouderhulpbrief 

Heeft u de ouderhulpbrief al ingeleverd bij de leerkracht?  
We willen deze graag zo snel mogelijk terug ivm hulp bij de verschillende activiteiten. 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie is van maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019. 

 

Kijkweek 

 

In de week na de herfstvakantie ( 28 oktober t/m 1 november) heeft u de mogelijkheid 
om in de klassen te kijken. In deze week krijgt u goed zicht in de school, in de klas van 
uw kind en de lessen, die er op dat moment gegeven worden. Het is fijn om te weten 
wanneer u wilt komen. De leerkracht heeft een formulier in de klas, waarop u zich kunt 
inschrijven. 

 

Fietsproject   

Op maandag 4 november om 10:00 uur is er voor de kinderen 
een fietsproject. Dit houdt in dat de kinderen van groep 3 t/m 8 
de fiets mogen meenemen om te laten keuren.  
 

 

Groep 8 Voortgezet Onderwijs 

Voortgezet onderwijsschool De Zeven Linden houdt op dinsdag 5 november om 19:30 uur een 
informatieavond voor leerlingen en ouders uit groep 7/8. U bent van harte welkom. U kunt op de 
schoolsite www.zevenlinden.nl meer informatie vinden. 
 
Het Vechtdal College houdt op 19 november 2019 om 19:00 een informatieavond voor de leerlingen uit 
groep 8. U bent van harte welkom! U kunt op de schoolsite  https://dv.vechtdalcollege.nl/ meer 
informatie vinden. 
 

Landelijke stakingsdag  

Op 6 november roepen de bonden alle leden in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op om te 
gaan staken. De vorige keren hebben we niet gestaakt, wel een alternatief programma gedraaid. 
We beraden opnieuw met elkaar waar we voor kiezen. U hoort nog wat onze keuze geworden is. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zevenlinden.nl/
https://dv.vechtdalcollege.nl/


 

Kinderwereldnieuws 

PEUTERSPEELZAAL ‘T KOMPAS. 
  

U wilt het beste voor uw kind. Spelen met leeftijdsgenootjes in een kindvriendelijke 

en professionele omgeving. Een voorbereiding op de basisschool, leren om in 

groepsverband dingen te doen. Dit is wat Kinderwereld u kan bieden bij 

peuterspeelzaal ’t Kompas.  

Peuters van 2 tot 4 worden hier begeleid door goed opgeleide pedagogisch medewerkers 

die de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten houden en bijzonderheden 

signaleren.  Daarnaast is er uiteraard veel ruimte om lekker (buiten) te spelen, 

zingen, knutselen, bouwen, dansen, verkleden en (voor) te lezen. 

 

Op dit moment is het Uk&Puk thema “Dit ben ik” net afgelopen en beginnen we volgende 

week aan een nieuw thema “Reuzen en Kabouters”. In het thema “Reuzen en Kabouters” 

staan de begrippen “groot en klein” centraal. Deze begrippen worden uitgewerkt door 

het thema te starten met een voorleesverhaal over een kabouter en een reus, want 

niet alle kinderen kunnen zich hier iets bij voorstellen. Het knieboekverhaal 

“Kabouter Bim” en de ondersteunende prenten uit de voorleesactiviteiten maken de 

begrippen “reus” en “kabouter” duidelijk. Naar aanleiding van het verhaal gaan de 

kinderen aan de slag met de begrippen “groot” en “klein”.  

BSO ’T KOMPAS .                                                           

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 opgevangen.  

Nadat iedereen opgehaald is uit school beginnen we rustig aan tafel, luisteren naar 

elkaars verhalen, eten fruit en drinken samen iets.  

  

Daarna is het tijd voor spelen en activiteiten. Van knutselen tot gym en van lezen 

tot buiten spelen. Er zijn bouw-, lees-, spelletjes- en huishoeken.  

  

In de vakanties worden er regelmatig workshops en uitjes georganiseerd.  

  

De buitenschoolse opvang bij Kinderwereld is vrije tijd voor kinderen.  

Er is aandacht, rust en ontspanning. Net als thuis. Dat betekent dus dat je ook even 

lekkers niks mag doen! Activiteiten die aangeboden worden: daar hoef je niet 

verplicht aan mee te doen! Hangen op de bank, liggen in het gras, chillen met je 

BSO-vrienden: het mag allemaal. 

 

Bij de BSO sluiten we aan bij de UK&Puk thema’s, maar dan wat uitdagender. We delen 

het lokaal en zorgen samen voor een leuke inrichting passend bij het thema. We laten 

de kinderen ook meedenken over activiteiten om zo van elke BSO middag een feestje te 

maken. 

RONDLEIDING/INSCHRIJVEN . 

Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld?  

 

Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via    

onze website: www.kinderwereld.info 

  

 



 
 
Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 
Gaby Haandrikman 
 
 

Agenda  
 

Oktober: 
2 - 13                    : Kinderboekenweek Reis mee! 

14                         : Informatieavond groep 8 

17                         : Groep 1 & 2 hebben een voorstelling 
21 t/m 25              : Herfstvakantie 

28 t/m 1                : Kijkweek 
30                         : Bezoek doktersassistent voor groep 2 en 7 kinderen 

30                         : Kriebelcontrole 
 

November: 
11                         : Sint Maarten 

20                         : Studiedag cursus Kindertalentfluisteraar 
                               uw kind is vrij 

 
                    De volgende nieuwsbrief verschijnt 14 november 2019 
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-PERSBERICHT- 

Hardenberg, september 2019 

Reis mee! tijdens de Kinderboekenweek in de 

Bibliotheek  

De Bibliotheken in Dedemsvaart en Hardenberg bruisen tijdens de Kinderboekenweek van 2 t/m 13 

oktober. Het thema dit jaar is ‘Reis je mee’. Daarom organiseren ze op zaterdag 5 en 12 oktober leuke 

activiteiten. 

Op 5 oktober kunnen kinderen van 9 jaar en ouder komen kijken naar de voorstelling ‘Cliffhanger’ in De 

Baron te Dedemsvaart. De voorstelling wordt gespeeld door Gert-Jan Groen en Harro van Lier. Gert-Jan 

Groen heeft zijn roots in Dedemsvaart en voor velen geen onbekende.  Cliffhanger is het verhaal van 

John, een held die niet weet dat hij de held is. Een anti-held. Een saaie man, met een saai leven waarin 

alles altijd ontzettend saai en hetzelfde is. Totdat Monica, de koffiejuf, in zijn leven komt. Dan gaat alles in 

het leven van John op de kop. Een komische, spannende en interactieve voorstelling, want het publiek 

heeft continue invloed op het verloop van de voorstelling. De voorstelling begint om 15.30 uur en kost 

€7,50 pp. Kaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheek.  

 

Op zaterdag 12 oktober staat de Kinderboekenweek centraal in de bibliotheek in Hardenberg. Van 10.00 - 

14.00 uur staat alles in het teken van voertuigen. Reis je ook mee? We krijgen bezoek van een 

brandweerauto, je kunt een raket knutselen, het FabLab is voor je geopend en natuurlijk kun je de 

allerleukste boeken uitzoeken over voertuigen. Deze dag is gratis toegankelijk voor iedereen.  

 

Meer informatie over de activiteiten tijdens de Kinderboekenweek is te vinden op 

www.bibliotheekhardenberg.nl 

  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Janny van den Broek via janny.vandenbroek@bibliotheekhardenberg.nl of 0523-270271 

http://www.bibliotheekhardenberg.nl/
mailto:janny.vandenbroek@bibliotheekhardenberg.nl


 

 
    

 
 


