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Beste ouders, verzorgers, 

Het is alweer een poosje terug dat u van mij een nieuwsbrief kreeg, maar hier is hij dan.  
Er is in die paar weken al weer veel gebeurd. Er is voor de JRL ouders een ouderavond 
geweest en er zijn kennismakingsgesprekken geweest waarbij uw kind aanwezig mocht zijn. 
De nieuwe kinderen zijn gewend en langzamerhand gaan we richting herfst en beginnen we 
al weer met de eerste toetsweek. Het is heel fijn dat we ons weer gewoon school voelen na 
twee jaren met allerlei onderbrekingen.  
 
Studiedag Rots en Water 
Afgelopen vrijdag was er een studiedag en misschien vraagt u zichzelf af wat we dan doen? 
Dit schooljaar hebben we twee grote ontwikkelpunten. We gaan werken met leerlijnen, 
hierover vertel ik een andere keer.  
Deze keer zijn we gestart met Rots en Watertraining voor het hele team. Wat is het doel van 
die training?  
Het doel is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele 
competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op 
het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein 
(hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen.  
Het eerste deel, afgelopen vrijdag, hebben wij zelf ervaren hoe het is om deze training te 
volgen. Hierna beginnen de lessen bij de kinderen. Hiervoor komt een geschoolde trainer.  
In februari 2023 is er een tweedaagse waarin het team geschoold wordt om zelf de lessen te 
geven.  
Na dit programma gaan juf Danielle en juf Wendy nog op een driedaagse cursus. Zij worden 
dan geschoold om zelf trainingen te geven. Kortom in het volgende jaar zijn wij dan een 
compleet geschoolde Rots en Water school. Wij denken ( weten) dat dit enorm positief 
effect op de kinderen gaat krijgen.  
Als u vragen heeft over dit programma, schroom niet en stel ze.  
 
 
 



Hieronder wat foto’s van onze 1e studiedag Rots en Water  
 
 



 
 
 
Wie is er vrij? 
30 september 2022 zijn de JRL groepen vrij 
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Met vriendelijke groet, 
Ria Burger 


