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Openbare Daltonschool 

  

Agenda februari 2022  

 
 
Woensdag 2 BSA boekje voorjaar 2022 wordt meegegeven 

  Het programma is onder voorbehoud, afhankelijk van de coronamaatregelen. 

 
Woensdag 2 1e woensdag van de maand: “Anders dan anders lunch” 

   Deze dag mag uw kind iets extra lekkers meenemen met  
   de lunch. Denkt u aan een croissant, pannenkoek e.d. 

 

Vrijdag 4 intekenen 10 minuten gesprekken groepen 1 t/m 8 
Vrijdag 4 groep 1/2A: juf Marianne vrij, juf Linda van Wonderen in de klas 

 
Maandag 7 Studiedag; alle kinderen zijn vrij  

 
Dinsdag 8 GEEN studiedag; gewoon naar school 

 

Woensdag 9 groep 7: workshop “Etsen als Rembrandt”  onder voorbehoud 
 

Vrijdag 11 groep 7: gastles “Zeebenen in de klas”  onder voorbehoud 
Vrijdag 11 Margriet vrij  

 

Dinsdag 15 Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
Dinsdag 15 10 minuten gesprekken op afspraak 

 
Donderdag 17 10 minuten gesprekken op afspraak 

 

Vrijdag 18 groep 7: gastles Verkeer (mobiele telefoons in het verkeer)  onder voorbehoud 
 

Maandag  21 t/m vrijdag 25 Voorjaarsvakantie 
 

Maandag 28 groep 6: juf Thea vrij, juf Petra in de klas 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Kijk eens vaker op onze website 

Op www.obsliereland.nl staat niet alleen allerlei algemene informatie van school, maar ook foto’s en 

verhalen van elke groep. Bekijk het samen met uw kind, dan ziet u wat er in de groep wordt 

gedaan! Dat kan natuurlijk ook op uw telefoon. 
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Kanjertraining; voor vertrouwen, rust, veiligheid en wederzijds respect. 
  
Iedere school is verplicht om een methode voor de sociaal- emotionele ontwikkeling te gebruiken. Op Liereland 

hebben we sinds 2005 De Vreedzame School gebruikt. Deze methode beviel goed, maar toen hiervoor nieuwe 
materialen moesten bestellen hebben we als schoolteam ook verder rondgekeken en uiteindelijk besloten om 

een geheel nieuwe methode in te voeren: De Kanjertraining. 
Op 7 februari hebben de kinderen een vrije dag en worden wij geschoold in deze training. Hierna volgen nog 

twee studiedagen ( 30 maart en 7 juni) zodat we als team de manier van werken goed leren. 

We hebben voor de Kanjertraining gekozen om een heleboel redenen. Een daarvan was de heldere boodschap 
die gaat over vertrouwen, gedrag en met respect met elkaar omgaan. Zaken waarmee u in de opvoeding ook 

dagelijks bezig bent. 
School en ouders werken hierin samen; onze school is een soort mini-samenleving waar kinderen alles wat u ze 

leert kunnen oefenen. Ouders zijn binnen de Kanjertraining dan ook erg belangrijk.  
Op 5 april organiseren we een ouderavond over de Kanjertraining. Als het mogelijk is doen we deze in de 

school. U krijgt dan uitleg over de inhoud van de lessen en zult ook leuke oefeningen doen en tips krijgen. Ook 

kunt u al uw vragen stellen. Dus: noteer alvast deze datum in uw agenda. U krijgt nog op tijd informatie over 
de tijden en de inhoud van de avond. Alvast tot ziens op 5 april!( wilt u alvast meer weten, kijk dan op 

www.kanjertraining.nl)   

 
 

 


