
 

Nieuwsbrief 7 februari 2020 

 
Afscheid 
Vandaag hebben we afscheid genomen van Elif Özkarafakilioglu uit de mentorgroep van Boraya. Elif 
woont al langere tijd in Hengelo en zal vanaf maandag daarom in Hengelo naar school gaan. 
Wij wensen Elif heel veel leerplezier op haar nieuwe school! 
 
 
Open Dag Kindcentrum Los Hoes 
Voor ouders die hun kind moeten opgeven voor een basisschool organiseren wij jaarlijks een Open 
Dag. Dit jaar zullen we deze Open Dag wat anders gaan vormgeven. Er zijn twee momenten waarop 
geïnteresseerde ouders tijdens schooltijd de school en kinderopvang Humanitas kunnen komen 
bekijken. Dit zal zijn op dinsdag 3 maart en donderdag 12 maart, telkens tussen 9.00 uur en 12.00 
uur. In het kader van hun leiderschapsontwikkeling zal een aantal bovenbouwleerlingen helpen bij 
het rondleiden van deze ouders. 
Kennen jullie ouders die interesse hebben in onze school, geef dan vast deze data door. Iedereen is 
van harte welkom! 
Ouders van wie hun kind tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 vier jaar wordt, moeten hun kind 
voor 1 april a.s. aanmelden bij een basisschool. Zij hebben deze week een brief met 
aanmeldformulier van de gemeente ontvangen. 
Mocht je zelf een aanmeldformulier hebben ontvangen: deze kan natuurlijk ook nu al op school 
worden ingeleverd. 
 
 
Kijklessen Schooljudo 
Volgende week kunnen jullie een kijkje nemen bij de laatste judoles van jullie kind(eren). Jullie 
hebben van de mentor een mail ontvangen met het tijdstip waarop deze kijkles is. 
 
 

 
 
 
 
 

Habit 1  Wees pro-actief. Je maakt je eigen keuzes  
Bij deze een aantal concrete voorbeelden die toe te passen zijn bij habit 1 – wees proactief.  
 
Habit 1 is de eerste stap in de weg naar onafhankelijkheid. Hierbij maken we de kinderen bewust van 
het feit dat het beter is om zelf op zoek te gaan naar oplossingen en initiatief te nemen dan af te 



wachten. Het leert kinderen bewust te denken en te handelen. In onderstaande tabel staan een 
aantal voorbeelden van reactief gedrag versus pro-actief gedrag. 
 

Reactief gedrag Pro actief gedrag 

Zo is het nu eenmaal. 
Daar heb ik toch geen invloed op. 
Hoe moeten we dat dan doen? 
Ik heb daar geen kennis van. 
Ik ben van plan om dat te gaan doen. 
Wachten totdat iemand met een voorstel komt. 
Ik moet wel. 
Ik kan het niet. 
Ik zat hier eerst. 

Wat zijn de alternatieven? 
Wat kan ik doen? 
Zullen we het zo doen? 
Hoe kan ik dat te weten komen?                           
Ik ga dat doen. 
Ik heb een voorstel om dat op te lossen. 
Ik kies ervoor. 
Er moet een manier zijn. 
Hoe kunnen we zorgen dat we allebei tevreden 
zijn? 

 

Reactieve mensen  Proactieve mensen 
 

Voelen zich een slachtoffer 
Zijn snel beledigd 
Geven anderen de schuld 
Worden kwaad en zeggen dingen waar ze later 
spijt van hebben 
Klagen en jammeren 
Wachten totdat er iets met ze gebeurt 
Veranderen alleen als ze niet anders kunnen 
 

Zijn niet snel beledigd 
Nemen de verantwoordelijkheid voor hun 
keuze 
Denken na voordat ze handelen 
Raken niet in de put als er iets vervelends 
gebeurt 
Vinden altijd wel een manier om dingen voor 
elkaar te krijgen 
Richten zich op dingen waarop ze invloed 
hebben en maken zich geen zorgen over dingen 
waarop ze geen invloed hebben.  

 

Voorbeeldzinnen die kinderen kunnen gebruiken 
“Dit kan de volgende keer anders; wat ik ga doen is…”  
“Ik kan dat voor elkaar krijgen door…” 
‘’Had ik kunnen weten waar de voetbalschoenen liggen?’’ 
‘’Had ik kunnen weten wat ik moet oefenen met mijn gitaar?’ 
 
Tijdens conflictsituaties: 
- Denk na over de situatie: wat is volgens jou het juiste om te doen? 
- Onthoud dat mensen je niet boos kunnen ‘maken’; boosheid is een 
keuze. 
- Neem verantwoordelijkheid voor je gedrag in plaats van anderen de schuld te geven of excuses te 
zoeken. Bied verontschuldigingen aan. 
 
 
Uitnodiging Ontwikkelingsgesprekken 
Op 10 en 11 maart zijn de ontwikkelingsgesprekken voor kinderen én ouders uit de groepen 1 t/m 7. 
Volgende week krijgen alle kinderen een brief mee waarop jullie je voorkeursdatum kunnen invullen 
en of jullie zoon/dochter meekomt bij dit gesprek. Dit laatste vinden wij zeer wenselijk. Het gaat 
immers om zijn/haar ontwikkeling.  
Uiterlijk donderdag 13 februari a.s. ontvangen wij het ingevulde strookje graag terug op school, zodat 
wij de gesprekken kunnen gaan plannen. Jullie begrijpen dat het plannen van deze gesprekken voor 



ongeveer 400 kinderen een hele klus is. We kunnen daarom geen rekening houden met wensen voor 
tijdstippen die soms op de briefjes worden geschreven. 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Na raadpleging binnen alle Medezeggenschapsraden van de scholen in Haaksbergen is deze week het 
vakantierooster voor volgend schooljaar definitief vastgesteld.  
 
Herfstvakantie   17 t/m 25 oktober 2020 
Kerstvakantie   19 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  20 t/m 28 februari 2021 
Pasen    5 april 2021 
Meivakantie    26 april t/m 9 mei 2021 
Hemelvaartsdag + vrijdag 13 en 14 mei 2021 
Pinksteren   24 mei 
Zomervakantie   10 juli t/m 22 augustus 2021 
 
Het vakantierooster is ook op onze website terug te vinden op de pagina Vakantierooster. 
 
 
Vanuit de BB 
 

Waterpolo scholentoernooi zaterdag 21 maart 
Net als voorgaande jaren organiseert Z.V. Scholtenhagen dit jaar weer een 
waterpolo scholenternooi. Deze keer op zaterdag 21 maart a.s. in 
zwembad De Wilder. Dit toernooi is bedoeld om kinderen uit de groepen 
6, 7 en 8 kennis te laten maken met waterpolo. De eerste poule-
wedstrijden zullen om 18.00 uur beginnen. De spelers verwachten wij om 
17.30 uur bij de ingang van het zwembad voor de uitleg. 

De kinderen zijn op school door de mentoren ingelicht en in de gelegenheid geweest om een flyer 
mee te nemen met informatie over dit toernooi. 
 
Een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 10 spelers en de deelnemers kunnen zichzelf t/m 8 
maart opgeven door het intekenformulier (in de bijlage bij deze nieuwsbrief) in te vullen en per mail 
op te sturen naar wpscholentoernooi@zvscholtenhagen.nl. Het zou erg prettig zijn, als er bij elk team 
een ouder/verzorger als begeleiding mee kan komen (ook graag opgeven). De organisatie zorgt 
ervoor dat er voor ieder team nog een coach klaarstaat die zelf actief waterpolo speelt of heeft 
gespeeld. Teams met minder dan 7 deelnemers zullen zoveel mogelijk samen worden gevoegd om 
deelname toch mogelijk te maken. Tijdens het toernooi is er ruimte voor maximaal 16 teams en 
daarbij gaat deelname in principe op volgorde van aanmelden. 
 
Om alvast te oefenen en op 21 maart goed voorbereid aan het toernooi deel te nemen, is er de 
mogelijkheid om een aantal proeftrainingen te volgen. Deelnemers kunnen daarom meedoen aan de 
waterpolotraiingen op dinsdag 19 en 17 maart van 18.15 tot 19.15 uur in zwembad De Wilder. 
 
De organisatie heeft veel zin in het toernooi en hoopt op veel deelnemers, zodat het weer een 
sportieve avond wordt. 
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Prijs groep 8b 
In september heeft de school bezoek gehad van de ANWB voor de Streetwise lessen. Naar aanleiding 
van de lessen kregen alle kinderen een de bovenbouw een challenge uitgedeeld: ‘Sturen zonder 
gluren’. De opdracht was om een maand lang je mobiel niet te gebruiken in het verkeer. Als klas kon 
je ook deelnemen aan deze challenge en maakte je gelijk kans op een schoolreisje. Elke dag kwam 
een leerling uit groep 8b vragen of ze DE vraag weer mochten stellen: “Hebben jullie je mobiel 
gebruikt op de fiets?” Een hokje werd weer opengemaakt en zo ging het een maand lang. Naast dat 
de challenge en de gastles kinderen bewust hebben gemaakt van de gevolgen van je mobiel 
gebruiken in het verkeer, kreeg groep 8b gisteren ook een erg leuk bezoek op school. De ANWB 
kwam om de kinderen te vertellen dat zij het schoolreisje hebben gewonnen en dat de groep op 14 
mei naar Wildlands gaat! We feliciteren de groep van harte met hun prijs en wensen ze alvast heel 
veel plezier! 
 
 
Website 
 
Bij de berichten is geplaatst: 

• Een flyer over familiefilms in Kulturhus De Kappen in de maand februari. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
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 
03-03   Kinderraad 
03-03   Open Dag Kindcentrum Los Hoes 9.00 uur-12.00 uur 
04-03   Hoofdluiscontrole 
04-03   MR 
06-03   Afscheid José 
06-3   Openstelling leerlijnen en Portfolio mee naar huis 
10-03 en 11-03   Ontwikkelingsgesprekken 
12-03   Open Dag Kindcentrum Los Hoes 9.00 – 12.00 uur 
 
 
 


