Nieuwsbrief 31 januari 2020
The Leader in Me
‘Het beste wat je kunt worden, is jezelf.’
Sinds het schooljaar 2016-2017 werken wij gericht met kinderen
aan hun persoonlijk leiderschap aan de hand van The Leader in Me
(TLIM). Dit is gebaseerd op het gedachtengoed van Stephen Covey:
De 7 gewoonten van effectief leiderschap. De The Leader in Me
ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Het gaat hier om
leidinggeven aan jezelf en inzicht krijgen in jezelf en je relatie met
de ander. Je krijgt zicht op je eigen aandeel en je
verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. Dit
gedachtengoed sluit naadloos aan bij de missie en werkwijze van
onze school. Het geeft een gemeenschappelijke en compacte taal
voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Inmiddels zijn wij ruim drie jaar verder en is de TLIM taal
geïmplementeerd binnen onze school. Het is nu zichtbaar en
hoorbaar in de school:
- de taal is bij alle mentoren en kinderen bekend en wordt als
schooltaal gebruikt binnen ons onderwijs;
- in elke groep werken we met een Groeps Mission Statement.
Vanaf groep 5 hebben de kinderen ook hun eigen Mission
Statement (hoe wil je dat andere mensen jou zien?);
- mentoren en kinderen werken met einddoelen.
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De zeven habits
Uitgangspunt van The leader in Me, is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door persoonlijk
leiderschap. Het gaat ons erom kinderen die habits (gewoonten) mee te geven die hen nu en straks
helpen zichzelf te ontwikkelen.
Habit 1: Wees proactief Je maakt je eigen keuze
Habit 2: Begin met het einddoel voor ogen Maak een plan
Habit 3: Belangrijke zaken eerst Eerst werken, dan spelen
Habit 4: Denk win-win Zoek naar voordeel voor iedereen
Habit 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden Luister voordat je praat
Habit 6: Creëer synergie Samen is beter
Habit 7: Houd de zaag scherp Evenwicht voelt het best
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De 7 habits helpen de leerlingen:
om – op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie – zelf verantwoordelijkheid en beslissingen
te nemen;
om tijd zinvol te besteden;
om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te
onderhouden;
om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken;
plezier te hebben in leren.
Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes
te maken voor jezelf en de ander en je als mens te ontwikkelen.
Vanaf nu zullen wij jullie met regelmaat in deze nieuwsbrief informeren over TLIM, zodat jullie goed
op de hoogte kunnen zijn van de habits en hoe wij daar in school mee werken. Volgende week staat
habit 1 centraal.
Boekentips
Voor meer informatie en het toepassen van de habits kun je de onderstaande
boeken raadplegen, die wij ook op school inzetten:
- De 7 eigenschappen van Happy Kids – Sean Covey (geschikt voor groep 1 t/m
5)
- Zeven eigenschappen die jou succesvol maken!- Sean Covey (geschikt voor
groep 6 t/m 8)
- De kleine Covey – Jan Kuiper en Ben Tiggelaar

Voorleeswedstrijd
Liz Bouwmeesters werd in het najaar onze
schoolkampioen bij de voorleeswedstrijd in
de bovenbouw. Afgelopen woensdag was in
Theater De Kappen de finale voor alle
basisscholen van Haaksbergen.
Liz heeft onze school daar supergoed
vertegenwoordigd. Ze heeft heel mooi
gelezen en was zelf ook heel tevreden met
haar prestatie. De jury had het er maar lastig
mee, want alle kandidaten waren erg goed.
Uiteindelijk werd Mees van de
Montessorischool de voorleeskampioen.
Wij feliciteren Liz met haar knappe prestatie!

Schoolschaaktoernooi Haaksbergen
Op woensdag 25 maart a.s. vindt het traditionele schoolschaaktoernooi weer plaats voor kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in Haaksbergen. meer informatie over het toernooi en het
aanmelden hiervoor zullen wij binnenkort met jullie delen.
Om goed voorbereid te zijn op dit toernooi heeft een aantal kinderen van de bovenbouw al digitaal
geoefend met het programma ‘Chessity’en zij zullen dit de komende tijd ook blijven doen. Voor de

groepen 5 t/m 8 zal er dit jaar ook weer de mogelijkheid zijn om een schaakcursus te volgen van
Vincent Vleeming (Schaaktrainer SV HEC). Deze 5 lessen van een uur zullen plaatsvinden bij ons op
school en zullen doorgaan bij een minimale aanmelding van 6 kinderen. De kosten hiervoor bedragen
€15,-.
De lessen zullen worden gegeven op:
• dinsdag 11 februari om 15.30 uur
• dinsdag 18 februari om 15.30 uur
• dinsdag 3 maart om 15.30 uur
• dinsdag 17 maart om 15.30 uur
• woensdag 18 maart om 13.30 uur
Voor deze schaakcursus kunnen jullie je kind tot uiterlijk donderdag 6 februari aanmelden bij Ilona,
mentor van groep 7 (i.koiter@keender.nl ) Vrijdag 7 februari krijgen jullie dan bericht of er voldoende
aanmeldingen zijn om de cursus door te laten gaan.

Website
Op de pagina Fotoalbums is het album ‘Basketbaltoernooi groep 7’ geplaatst.
Bij de berichten is geplaatst:
• Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
04-02
Kinderraad
11-02
OR
12-02, 13-02 en 14-02 Kijklessen judo
18-02 en 19-02
Definitieve adviesgesprekken groep 8
20-02
Carnaval op Los Hoes
21-02
Studiedag: kinderen vrij!
24-02 t/m 28-02
Voorjaarsvakantie

