ALGEMEEN
Avondvierdaagse
Van maandag 12 juni t/m donderdag 15 juni kunnen alle kinderen van Barendrecht weer meelopen met de Avond4daagse. Ook De Zeppelin loopt weer
mee!
U heeft afgelopen week informatie gekregen over de avond4daagse en hoe
u uw kind kunt inschrijven. Op 15, 16 en 17 mei zijn de OR leden op school aanwezig (tussen 08.15u en 09.00u) om uw inschrijving in ontvangst te nemen. Het
team vindt het leuk als er veel kinderen (en ouders) langs ons kraampje komen!

Nieuws van de TSO
Heeft u onze driehoeks-borden langs de weg zien staan
in Barendrecht?
We zijn op zoek naar overblijfkrachten. Heeft u interesse
om bij ons te komen lopen als overblijfkracht of wilt u informatie hierover dan kunt u contact opnemen met
Linda van Nierop door te bellen, 06 33697150 of haar
even een mailtje sturen, info@deOverblijf.nl .
Tot het volgende Logboek.

Met een beetje risico komen ze er wel
Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van jonge kinderen. Daardoor leren ze risico’s inschatten, worden ze zelfredzaam en bouwen ze zelfvertrouwen op. Om hier de aandacht op te vestigen heeft VeiligheidNL de campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’
gelanceerd.
Kinderen krijgen tegenwoordig steeds minder de ruimte om te leren omgaan
met risico’s. Dit komt onder andere door de beschermende houding van de
maatschappij (ouders, scholen, overheid). Toch wil 79% van de ouders hun kind
wel graag vaker risicovol laten spelen. VeiligheidNL stimuleert en ondersteunt
ouders daarom met de campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’.
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Voordelen
De campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’ vraagt aandacht voor
de voordelen van risicovol spelen en er worden handvatten gegeven aan ouders die nog huiverig zijn of niet weten hoe ze ermee aan de slag kunnen. De
campagne roept ouders op om hun kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar meer
risicovol te laten spelen.
Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat risicovol spelen
goed is voor de ontwikkeling van kinderen. De belangrijkste resultaten luiden
samengevat als volgt:
 Door het ervaren van risicovolle situaties tijdens risicovol spelen, ontwikkelen
kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.
 Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor effectief leren. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan
het’ en daarmee gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te
genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen.
 Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
Kinderen staan sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen
en emoties herkennen van speelmaatjes.
Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen,
rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich
ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst.
Campagnewebsite
Op de website www.risicovol-spelen.nl kunnen ouders een testje doen en krijgen ze praktische adviezen hoe ze risicovol spelen vaker in de praktijk kunnen
brengen. Ook biedt de site tips over hoe je kunt zorgen dat de risico's aanvaardbaar blijven.
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Feyenoord Schoolweek
Van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni is er weer de Feyenoord Schoolweek!
Voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 staat er een leuke activiteit gepland.
Maandag:
Opening Feyenoord Schoolweek
Opening met een jeugdspeler van de Feyenoord Academy
Dinsdag :
Feyenoord gymles voor groep 5 en 6
Voetbaltraining in de gymzaal onder leiding van een trainer van Feyenoord
Soccer Schools
Woensdag:
Feyenoord voetjebal voor groep 3 en 4
Voetballes voor de jongste groepen in de grote gymzaal, ook wel “Voetjebal”
genoemd.
Donderdag:
Lesdag in de Kuip voor groep 7
Een sportieve en educatieve kennismaking met de club en het stadion.
Vrijdag:
Gastles van Feyenoordspeler voor groep 8
Een jeugdspeler van de Feyenoord Academy komt naar de klas en staat centraal tijdens een les over het bereiken van je doelen

Koningsspelen
Het is alweer even geleden, maar op donderdag 20 april waren de Koningsspelen voor alle kinderen van de openbare basisscholen van Barendrecht op
sportpark De Bongerd.
Het was de eerste keer dat we met elkaar de koningsspelen voor bijna 800
leerlingen hebben georganiseerd. Een hele klus met zeker wat aandachtspunten voor een volgende keer, maar voor de kinderen was het een feest!
Dit feest konden we zeker niet realiseren zonder de hulp van alle hulpouders!
Wij willen alle ouders die op deze dag geholpen hebben nogmaals heel erg
bedanken!
Met name willen wij Sebastiaan (de vader van Charlize uit groep 6B en Charmaine uit groep 8B) bedanken! Er was een ouder die op de dag van de Koningsspelen had afgezegd en deze vader heeft zijn zakelijke afspraken afgezegd om ons uit de brand te helpen. Een echte held!
Ook Chantal (de moeder van Jip uit groep 4/5) willen wij heel erg bedanken.
Zij heeft in de vakantie bijna 300 shirts gewassen en gestreken! Top zeg, heel
erg lief!

Studiedag
Ter herinnering: Op donderdag 8 juni zijn alle kinderen vrij in verband met een
studiedag voor het team.

Thuis en op school…
Onderstaande mededelingen kwamen wij tegen in onderwijsland. Natuurlijk
weten wij dat onze ouders hiervan op de hoogte zijn, maar we wilden het toch
graag even met jullie delen…
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