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Verkeersweek 

Op maandag 16 maart start de 

verkeersweek op de Klankhof. De gehele 

week worden er activiteiten aangeboden in 

het kader van ‘deelname aan het verkeer.’ 

Door de inzet van diverse hulpouders, is het 

mogelijk om afwisselende activiteiten te 

organiseren. De kinderen gaan o.a. zelf 

verkeersborden ontwerpen, een parcours 

fietsen/lopen in de Grote Tour, krijgen lessen 

over de ‘dode hoek’ en krijgen een mini 

EHBO les. We bedanken alle hulpouders en 

kijken uit naar een leerzame (verkeers-)week 

 

 
 

dag activiteit 

16-3 Verkeersbord ontwerpen 

17-3 Mini EHBO cursus 

oversteeklessen 

18-3 “kleine wieltjes”- dag 

19-3 1-3 wandelparcours 

4-8 fietsparcours 

20-3 Dode hoek-les 

Prijsuitreiking groene voetstappen 

Prijsuitreiking verkeersbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Rekendag 

Op woensdag 25 maart neemt de Klankhof 

deel aan de Grote Rekendag.  

 

Wat is de Grote Rekendag?  

 

De Grote Rekendag is een dag voor groep 

1 tot en met 8 die helemaal in het teken 

staat van rekenen. Het is een dag van 

onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat 

rekenen meer is dan alleen sommen maken. 

Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan 

zijn. Meer dan duizend basisscholen uit 

Nederland en Vlaanderen doen mee.  

Het thema van dit jaar is “De 

getallenfabriek”. De kinderen gaan aan de 

slag met getallen op een andere manier 

dan ze meestal gewend zijn tijdens de 

rekenlessen. Door op een nieuwe manier 

naar getallen te kijken, ontstaan er nieuwe 

leermomenten.  

Tijdens de Grote Rekendag gaan de 

kinderen op zoek naar getallen, ze gaan 

ermee spelen, denken na over een wereld 

zonder getallen, kijken naar relaties tussen 

getallen en gaan getallen maken.  

 

We openen deze dag met z’n allen om 8.45 

uur op het binnenplein.  

 

Klok 

We hebben een pracht van een klok 

aangeboden gekregen voor Sonate door 

Jos van Os. Deze wordt donderdag 12 

maart om 13.00 uur onthuld.  

  

 

 

 

 

 

 



 P.C. Basisschool “De Klankhof” , Hobodreef  3            4876 XB  Etten-Leur tel      076 - 5034880 

 

De vreedzame school 

Elke week geven we een les uit de methode 

De Vreedzame School. Vaak wordt er 

begonnen met een ‘binnenkomer’ een 

speelse activiteit. Daarna wordt samen met 

de groep het doel van de les 

doorgenomen.  

Er is in de lessen aandacht voor:  

• coöperatieve werkvormen  

• transfer naar het ‘echte leven’  

 

 
 

Inmiddels zijn we in blok 4: We hebben hart 

voor elkaar. Hierin staan gevoelens 

centraal. In dit blok worden onder andere 

twee belangrijke vaardigheden voor 

conflictoplossing geleerd: je eigen 

gevoelens herkennen en erover kunnen 

vertellen, en het erkennen en accepteren 

van de gevoelens van een ander.  

 

De kinderen leren om eerst goed na te 

denken en te denken vanuit ‘ik’. Vaak zijn 

ze geneigd om eerst te wijzen naar een 

ander bij een ruzie of onenigheid.  

Het volgende blok (we dragen allemaal ons 

steentje bij) zal gaan over hoe kunnen we 

samen een conflict oplossen en wie kan je 

daarbij helpen. Hier zal ook aandacht 

worden besteed aan leerling-mediatie. 

Kinderen gaan helpen bij het zoeken naar 

een oplossing van een conflict dat ontstaan 

is. 

 

Inschrijven broertjes/zusjes 

Wanneer u een broertje of zusje van een 

kind van De Klankhof aan wil melden, wordt 

u uitgenodigd voor een gesprek. We vinden 

het fijn om te horen wie er bij ons op school 

komt. U kunt de afspraak telefonisch of per 

mail maken. De broertjes en zusjes die dit 

jaar vier jaar worden (en nog niet 

ingeschreven zijn) willen we graag gaan  

inschrijven. U kunt contact opnemen met 

Corina van de Wakker hiervoor.  

 

Agenda maart/april 

9 maart Tienminutengesprekken 

(voortgang) 

12 maart  Tienminutengesprekken 

(voortgang) 

16-20 maart Verkeersweek 

24 maart Grote Rekendag 

26 maart ouderavond groep 6/7 

30 maart MR 

2 april Theoretisch verkeersexamen 

3 april  Juffendag 

Nieuwsbrief 

8 april Paasviering 

9 april  Koningsspelen  

Continurooster 

 

  

 

 

 


