
Beste ouders/verzorgers,

Zoals u heeft kunnen lezen in de jaarplanning organiseert onze school in samenwerking met
de Kanjertraining een ouderavond op maandagavond 1 november aanstaande. De
afgelopen periode heeft het team een intensieve training gevolgd waarbij wij ons verdiept
hebben in de principes van de Kanjertraining. De komende jaren gaan we met lessen uit dit
programma de sociale vaardigheden versterken. Als fundament voor de Kanjertraining gaan
we uit van de afspraken die u op de posters kunt zien.

De Kanjertraining helpt bij het voorkomen en oplossen van conflicten
en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid
van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom:
een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel
waardevol is voor individuele kinderen, de groepsvorming en het
pedagogisch klimaat. Wellicht heeft u via uw kind al iets gehoord
over de oefeningen die wij doen.

Wij willen graag een echte Kanjerschool worden. De
Kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen
heel serieus en daarbij is uw betrokkenheid, als

ouders, heel belangrijk! Wij verwachten dan ook van ieder kind één of
twee ouder(s) / verzorger(s) op de ouderavond. Het is belangrijk dat u als
ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en hoe u daar thuis
mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we
hanteren op school.

De ouderavond Kanjertraining wordt gehouden op maandag 1 november.
Gezien het aantal te verwachten ouders is de avond opgedeeld in 2 delen:
18.30-19.30 uur Gezinnen waarvan de achternaam begint met de letter A t/m L

Uitgezonderd de ouders van leerlingen uit groep 5*

19.45-18.45 uur Gezinnen waarvan de achternaam begint met de letter M t/m Z
+ alle ouders van leerlingen uit de groep 5*

*Voor de ouders van leerlingen uit groep 5 is er aansluitend nog een toelichting op het
Budo-programma. Hierover worden de ouders van deze ouders apart geïnformeerd.

De avond wordt geleid door Cissy van Eede, Kanjertainer van OnderwijsAdvies.
Wilt u via de deze link aangeven met hoeveel personen (1 of 2) u de ouderavond zult bezoeken?
Bent u verhinderd voor deze avond, dan vragen wij u vriendelijk dit persoonlijk te laten weten aan de
leerkracht van uw kind. Graag tot 1 november aanstaande!

Met vriendelijke groet en fijne vakantie!

Het team van CBS De Bron
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTw6RrLysig8qNcUH7HM0kVGsp28ZJJ1FlcBSqjZIOsA9ndw/viewform?usp=sf_link

