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Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft het Nederlands Jeugd Instituut laten onderzoeken welke anti-pest programma's nu eigenlijk echt wérken. Meer dan zestig trainingen, interventies en methodes
werden onder de loep genomen. Slechts zes programma's kregen het predikaat 'voorlopig goedgekeurd'.
Kanjertraining, intensief gebruikt op Panta Rhei, zit daarbij!
Dat betekent dat deze training (die volgens het NJI overigens zeer goed in te zetten is als méér dan alleen
een anti-pestprogramma) bewezen effectief is en wetenschappelijk goed onderbouwd.
Samen met de meer dan 1600 scholen die deze training gebruiken, werkt de Stichting Kanjertrainingen
hard aan verdere verbetering en wetenschappelijke onderbouwing van Kanjertraining. Over een paar jaar
bepaalt de minister van onderwijs welke programma's definitief worden goedgekeurd; dat predikaat behaalde nu geen enkele methode.
Wij zijn uiteraard heel blij met deze uitkomst, al hebben we er zelf nooit aan getwijfeld dat we de kinderen de juiste vaardigheden meegeven om sociaal sterker te worden, elkaar met meer respect te bejegenen en pesten tegen te durven gaan.
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Meivakantie
In het regionale vakantierooster 2014-2015 is er een verschil tussen de meivakanties van het primair onderwijs (2 t/m 15 mei 2015) en het voortgezet onderwijs (28 april t/m 8 mei 2015). Dit verschil wordt
veroorzaakt doordat het voortgezet onderwijs vanaf 9 mei te maken heeft met een eindexamenperiode
en dus niet aan kan sluiten bij de periode 2 t/m 15 mei. Het primair onderwijs kan op haar beurt ook
niet aansluiten bij de eerste week van het voortgezet onderwijs, beginnend op 28 april. Dit heeft te maken met het op jaarbasis te behalen aantal verplichte lesuren. De feestdagen vallen ongunstig in die periode waardoor een andere keus niet mogelijk is.
Mieke Alkemade

Sportdag
Zowel de bovenbouw als onderbouw
leerlingen hebben vorige week
sportdag gehad. Beide sportdagen
waren een groot succes! De sportdagcommissie wil alle ouders die
zich deze dagen hebben ingezet
bedanken voor de begeleiding!
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Ingezonden stukken:
Oproep van 2 ouders uit groep 3B
Wie heeft mijn jas gevonden? Ik ben hem maandag 2 juni rond het middaguur kwijt geraakt op het schoolplein. Het is een
donkerblauw soft shell jack van Vingino, met een rood gevoerde capuchon, gele accenten en grote witte letters op de
borst, met een rits, maat 8. Ik wil hem heel graag terug. Noah Oort, groep 3B (06-30413921)
Ook Alessio zijn jasje is zoek.
Trainingsjack met capuchon van het merk Vingino. Grijs/zilver met blauw en op de achterkant nummer 9. Ook wij zien hem
graag terug!! Dus mocht iemand hem vinden of zien laat het ons weten. Alessio Bazzano groep 3B.

Avond4daagse
De Avond4daagse van Beverwijk gaat weer van start.
INSCHRIJVING in speeltuin Kindervreugd:
- vrijdag 13-6-2014 en maandag 16-6-2014 van 19.30 - 20.00 uur
- dinsdag 17-6-2014 17.00 - 18.00 uur
START:
- 3 en 5 km dinsdag, woensdag en donderdag om 18.00 uur op vrijdag om 18.30 uur.
- 10 km alle avonden 18.00 uur
Op vrijdag is de huldiging van de lopers op de Huiderlaan en de medailles kunnen in de speeltuin opgehaald worden.
Speeltuin Kindervreugd is elke dag open om 17.00 uur. De kinderen kunnen zich vermaken voordat ze gaan lopen, de ouders
kunnen nog een kop koffie nemen. In de speeltuin kan een ieder terecht voor zijn/haar versnapering. Ook als u terug komt
van uw wandeltocht is gezelligheid troef in de speeltuin en heeft u alle tijd om even bij te komen.

