Elk kind verdient
een waarde(n)volle toekomst!
Oude-Tonge, 19 september 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Klusjes
We zijn op zoek naar iemand die handig is en voor ons wil klussen, als het nodig is. Het gaat
om reparatieklusjes in en om de school. Wie is er handig en helpt ons? We verzamelen de
klusjes dan zodat u in één keer verschillende reparaties kunt doen. We horen het heel graag!
Graag doorgeven aan juf Corma: c.koote@debron-ot.nl

Fruit
Deze week krijgen de kinderen weer schoolfruit. We hebben watermeloen, appels en peren.

Kanjer
Op school werken wij met Kanjertraining en u heeft misschien thuis al wel eens gehoord over
de Kanjerpetten. We vinden het fijn dat u hier thuis over mee kunt praten en daarom in deze
nieuwsbrief een toelichting:
De petten van kanjertraining
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de petten van Kanjertraining
gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of
stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de
psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van
wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo
handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je
durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je
bent een kanjer.
De verschillende kleuren van de petten van kanjertraining
Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de
zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je
grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de
zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op
een hele positieve en krachtige wijze gedragen.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt
een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren.
Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze
kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk,
bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen
aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Belangrijk gegeven is dat
het hierbij gaat om coping. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over
gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan
voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf
verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van
de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de
andere combinatie van petten.
Wanneer ontstaan problemen? Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen wegvalt. We
vervallen dan in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het
recht van de sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen
komt dan het woordje ‘te’ te staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te stoer en smeden
plannen die ten koste gaan van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu te lollig met
humor dat ten koste gaan van een ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar
onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en beledigend. De vriendelijke en bescheiden
kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal weg en
worden als het ware onzichtbaar.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Bron
Algemene informatie
Adres: Melkweg 75, 3255 TE Oude-Tonge
Telefoon: 0187-642011
Emailadres: k.meijer@kindwijs.org
Website van De Bron: www.debron-ot.nl
Website van Kindwijs: www.kindwijs.org
Inlog ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen

