Paterswolde/ Eelde, 19 september 2017

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u heeft kunnen lezen in de Vlinderinfo organiseert onze school i.s.m. De Kanjertraining een
ouderavond op woensdag 27 september a.s. De afgelopen periode heeft het team een training
gevolgd waarbij wij ons verdiept hebben in de principes van de Kanjertraining. De komende jaren
gaan wij ons hierin verder bekwamen. Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van
de volgende regels:

De Kanjertraining is meer dan enkel een anti-pestmethode. De lessen van Kanjer gaan uit van de
positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaalemotionele ontwikkelingsmethode/ training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de
groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Wij zijn inmiddels gestart met de eerste oefeningen met
de kinderen, u heeft daar wellicht al iets via uw kind over gehoord.
Wij willen graag een gecertificeerde ‘Kanjerschool’ worden. De Kanjertraining neemt kinderen en
hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Het zou fijn
zijn als er van ieder kind in elk geval één ouder aanwezig is op de ouderavond. Het is erg 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 ouderinformatieavond Kanjertraining wordt gehouden op:

Woensdag 27 september
om 19.30 uur in het speellokaal op de Esweglocatie (Esweg 21)
De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining. Vanaf 19.15 uur bent u welkom
voor een kopje koffie of thee. Bent u verhinderd voor deze informatieavond dan stellen we het op
prijs dat u ons dat even laat weten via de leerkracht of met een mail naar
veenvlinder@stichtingbaasis.nl
Met vriendelijke groet,
team obs De Veenvlinder
PS
We realiseren ons dat de infoavond voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 een dag eerder
gepland staat, maar we zijn in deze mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de Kanjertrainer.

