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Wie is deze periode jarig? 
23 februari  Liz 
29 februari  Daniek 
2 maart   Damian 
2 maart   Jonne 
9 maart   Aaron 
12 maart  Emma E 
19 maart  Liam 
25 maart  Ruben B 
28 maart  Lienke 
29 maart   Casper 
31 maart  Naomi 
1 april   Noor 
Een gezellige, feestelijke dag gewenst! 
 
 
 
 
 
 

Verder in dit Wierdenieuws 
- Welkom 
- Gastles ‘trekvogels’ in groep 7/8 door 

Michel van Roon, Groninger 
landschap 

- NL doet 
- Taal geven aan gedrag: Circus IK 

(Kwink) 
- Voorstellen Gerda Jokshorst, GGD.   
- Agenda.  

 
Welkom 

Deze week is Liz bij ons gestart in groep 1 en 

komende week start ook Damian. Welkom 

lieve Liz en Damian, we wensen jullie een 

mooie basisschool-reis en hopen dat jullie een 

fijne, leerzame en vooral gelukkige tijd 

hebben op onze school! 

Gastles ‘trekvogels’ in groep 7/8 door Michel 

van Roon, Groninger landschap 

Morgen staat ons jaarlijkse bezoek door 

Michel van Roon van het Groninger landschap 

weer gepand voor de bovenbouw. Dat is een 

les waar we altijd naar uitkijken. Michel werkt 

als coördinator jeugdeducatie en neemt altijd 

een imposante verzameling van opgezette 

dieren mee voor de natuurlessen. Dit jaar is 

de trekvogel les aan de beurt. De kinderen 

krijgen verschillende soorten vogels te zien en 

leren welke routes de trekvogels afleggen.  

NL doet 

In maart zijn weer de landelijke NL doet dagen 

gepland. We steken zaterdag 12 maart van 

9.30 tot 12.00 de handen uit de mouwen! Wil 

je aangeven als je met ons mee doet? Dan 

weten we hoeveel koffie en lekkere hapjes er 

moeten komen. 9.30 koffie, tegen 10.00 aan 

de slag! 
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Taal geven aan gedrag: Circus IK (Kwink) 

Circus IK gebruiken we om kinderen en 

leraren te laten reflecteren op hun gedrag. Op 

sommige momenten kan een hoofd van een 

kind (en een volwassene) goed vol zitten met 

gedachten en/of 

emoties. Het is dan 

figuurlijk een 

‘circus’ in het 

hoofd. Er is 1 

persoon die invloed 

heeft op de keuzes 

die hij maakt en dat 

is hijzelf. Daarom 

gebruiken we: 

Circus IK, in dit 

Circus kies jij! 

Probleem? Wat kies je? 

Kinderen kunnen op drie manier een 

probleem oplossen: aanpakken (pro-actief), 

aanvallen (agressief) of verstoppen (passief). 

In de onder –en middenbouw staan drie 

dieren centraal die passen bij de oplossingen, 

namelijk: giraffe, bok en struisvogel. In de 

bovenbouw gebruiken we de termen zonder 

dieren.  

Aanpakken: ik doe als giraffe, ik pak het 

probleem aan 

Aanpakken wordt gezien als positief, pro-

sociaal gedrag. Voorbeelden zijn: overleggen, 

onderhandelen (‘Mag ik dan straks met jullie 

meedoen, als jullie klaar zijn?'), samenwerken, 

communiceren (vragen stellen, luisteren), 

stevig staan, rustige stem, oogcontact maken.  

Aanvallen: ik doe als bok, ik val de ander aan 

Aanvallen is een vechtaanpak. Het kind gaat 

het probleem op een aanvallende manier te 

lijf. Voorbeeld zijn: schelden, dreigende stem, 

intimiderende lichaamshouding, slaan. 

Misschien lost dit gedrag het probleem 

tijdelijk op, maar echte oorzaken worden zo 

niet aangepakt. Als kinderen dit gedrag 

kiezen, kijken we samen of (kleine) 

aanpassingen in lichaamstaal of stemgebruik 

hen kan helpen om aardiger over te komen. 

Daarmee leren kinderen dat een krachtige 

maar wel positieve manier het probleem 

waarschijnlijk beter oplost. 

Verstoppen: ik doe als struisvogel, ik verstop 

me 

Verstoppen is vluchten voor het probleem en 

proberen om het op te lissen op een passieve 

manier. Voorbeelden zijn: huilen, zachte stem, 

wegkruipen, niets doen, onzekere 

lichaamshouding. Meestal helpt dit niet om 

het probleem op te lossen en om als kind van 

de situatie te leren. Kinderen die doen als 

struisvogel, kunnen leren dat weglopen van 

een situatie op zich niet verkeerd is, maar dan 

wel met opgeheven hoofd en een 

zelfverzekerde pas.  

Problemen oplossen 

Bij het oplossen van een probleem kunnen 

kinderen dus veel steun hebben aan het 

beschreven Circus IK: aanpakken-aanvallen-

verstoppen. In de klas spreken we situaties na 

en kan de koppeling gemaakt worden met het 

Circus IK. Voorbeelden van vragen die we 

kinderen stellen zijn: welke oplossing koos je? 

Hoe zag het eruit? Hoe klonk het? Welk effect 

had je oplossing? Hoe voelde jij je? Hoe 

voelde de ander zich? Wat is een les voor de 

volgende keer? 

Door situaties te gebruiken waar kinderen in 

spelen en werken, blijf je heel dichtbij het 

kind. Het is belangrijk dat er altijd gesproken 

wordt in de vorm ‘Ik deed als bok… Jij deed als 

struisvogel….’  en nooit als ‘Jij was bok’. 

Gedrag is niet wat je bent, gedrag is wat je 

doet. Als het nodig is, kun je gedrag 

veranderen en het is belangrijk dat kinderen 

dit leren.   



   
 

   
 

 

Kapla bouwwerk 

Voorstellen Gerda Jokshorst, GGD 

Heb je vragen of twijfels over de gezondheid, 

opvoeding en ontwikkeling van je kind? Dan 

kun je mij bellen, appen of mailen:  

tel.nr 06-51330727 

gerda.jokshorst@ggd.groningen.nl    

Elk kind heeft het recht 

om gezond en veilig 

groot te worden. De 

jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) heeft daarin een 

belangrijke taak. In de 

provincie Groningen 

wordt de JGZ uitgevoerd 

door de GGD Groningen. 

Tot je kind vier jaar is, kom je voor de JGZ naar 

het Consultatiebureau. Tijdens de jaren 

daaropvolgend, op de basisschool, kun je voor 

de JGZ terecht bij het schoolteam van de 

GGD. In het schoolteam zit een logopedist, 

doktersassistente (voor de screening van de 5-

jarigen en de kinderen groep 7), de jeugdarts 

en de jeugdverpleegkundige. Als 

jeugdverpleegkundige ben ik de 

contactpersoon vanuit de zorg voor de school. 

Concreet gaan de vragen over onderwerpen 

zoals: zindelijkheid,  slaapproblemen, 

eetgewoonten, over-en ondergewicht, gedrag 

(boosheid, teruggetrokken gedrag), kinderen 

van gescheiden ouders, angsten, onzekerheid, 

seksuele ontwikkeling etc. Hierbij werken we 

nauw samen met het schoolteam (altijd in 

samenspraak met de ouders) 

Bel vooral bij twijfels, ik werk laagdrempelig!  

Je hebt geen verplichtingen. Ik kan je 

gemakkelijk van advies voorzien en mocht er 

toch meer aan de hand zijn dan weet ik vaak 

wel een adres waar je kind goed geholpen kan 

worden. 

Mede namens het team,  

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 24 maart   

Agenda  

11 en 12 maart NL doet 
 

14 april Paasviering, middag 
onder schooltijd 
 

20 en 21 april CITO eindtoets 
groep 8 
 

22 april Koningsspelen op 
school (ochtend 
groep 234, middag 
groep 5 t/m 8) 
 

23 april t/m 8 mei Meivakantie 
 

  
 
 
 

 
 
 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 


