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Vaderdag

Kanjertraining

21/6

Studiedag (kinderen vrij)

22/6

Studiedag (kinderen vrij)

26/6

Praktische verkeerlessen

Zoals u weet zijn wij al jaren trots een Kanjerschool. Wij zien een meerwaarde in
de methode die ontwikkelt is om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze
leerlingen op een duidelijke en gestructureerde wijze te begeleiden. Op De
Twee Wieken zijn de Kanjerafspraken de basis van onze schoolcultuur, een
cultuur waarin we uitgaan van vertrouwen.
Graag blikken wij dan ook even terug op de publicaties van het
onderzoeksconsortium van de NRO over de effectiviteit van anti-pestmethodes
en het rapport van de Commissie Anti-pestprogramma’s op 24 mei jl.
De uitkomsten van deze onderzoeken werden massaal door de media
opgepakt en, naar onze mening, vrij eenzijdig uiteengezet.
De Twee Wieken kiest voor de Kanjertraining, omdat deze methode meer is dan
een anti-pestmethode. De methode heeft een preventieve insteek op de totale
ontwikkeling van onze leerlingen en is niet enkel gericht op de het oplossen van
pestproblemen. In onderstaande passage leest u een deel van de reactie op
de onderzoeksresultaten van het Kanjerinstituut die dit onderstreept.
Kanjertraining is een totaalprogramma voor gedrag en geen one-issuemethode
“Doordat de Kanjertraining zich op veel meer onderwerpen dan alleen pesten
richt was het vanuit dat oogpunt te begrijpen dat de effecten op korte termijn
gering zouden zijn. De reden dat wij ons in tegenstelling tot andere
programma’s destijds niet uit het onderzoek hebben teruggetrokken is dat we
oprecht benieuwd waren hoe we er op dit onderdeel zouden uitrollen. Mensen
die ons kennen weten dat we ons ook niet graag profileren als enkel en alleen
een anti-pestmethode. In eerder onderzoek lieten kinderen een afname zien
van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op
welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel problemen en op
psychologenpraktijken. Zie daarvoor de erkenning in de databank voor
effectieve jeugdinterventies. Deze erkenning blijft gehandhaafd.”
De volledige reactie kunt u hier lezen: https://www.kanjertraining.nl/nieuws/161reactie-onderzoek-wat-werkt-tegen-pesten
Het Nederlands Jeugdinstituut, dat de Kanjertraining op heeft genomen in de
databank als ‘effectief bewezen’ spreekt de door de media gesuggereerde
waardeloosheid van methodes als de Kanjertraining ook tegen met de
volgende reactie:
“Dat een programma volgens dit onderzoek niet effectief is om pesten tegen te
gaan of te voorkomen, betekent niet dat zo'n programma niet goed is. Hoewel
de Commissie Antipestprogramma's en het consortium van sommige
programma's aangeven dat ze niet werken tegen pesten, blijken ze in dit en
ander onderzoek deels wel effectief te zijn bij de aanpak van andere
problemen. Bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van
gedragsproblemen of depressieve gevoelens, of het versterken van de
weerbaarheid. Antipestprogramma's die op andere onderwerpen dus wel
positieve resultaten hebben behaald.”
De volledige reactie van NJi vindt u hier: https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuwsvan-het-NJi/Reactie-NJi-op-onderzoek-naar-effectiviteit-vanantipestprogramma-s
Wij staan al jaren achter de effectiviteit van de Kanjertraining en doen dat nog
steeds. Leren hoe we zelf gelukkig kunnen zijn en hoe we de ander gelukkig
kunnen maken, doen we door te vallen en op te staan. Maar samen kunnen wij
het verschil maken.

Groep2D,3D,4D (fiets mee), 1/2D
Groep 3R,4R,5/6R (fiets mee), 1/2R
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Juffen/meesterdag
Groep 4 t/m 8

28/6

Praktische verkeerlessen
Groep 5D,6D (fiets mee), 7D,8D
Groep 7/8R (fiets mee)
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Juffen/meesterdag
Groep 1 t/m 3
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Nieuwsbrief #19

29/6

Mees Kees Race

4/7

Uitreiking sportkanjers

6/7

Musical groep 8

6/7

Zomerfeest groep 1 & 2
Groep 1& 2 tot 12 uur

10/7

Schoolreis groep 8

11/7

Rapporten mee

11/7

Afscheidsbarbecue groep 8

12/7

Nieuwsbrief #20

12/7

Laatste schooldag

13/7 –
24-8

Zomervakantie

Bieb op school
Let op dat alle uitgelezen boeken bijtijds ingeleverd worden in de bieb op
school.
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Jarigen
Wij wensen de jarigen in de komende
maand alvast een fijne verjaardag!
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1/7
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Senna (8D)
Jurre (1/2D)
Kaoutar (5/6r)
Lieke (6D)
Jade (1R)
Yazan (3D)
Quinten (1D)
Jaelynn (1D)
Retal (4R)
Vera (5D)
Sam (6D)
Yuan (2D)
Kani (1R)
Dewi (4D)
Riviany (4R)
Floor (2D)

Groepsverdeling
De laatste weken van het schooljaar breken aan. Er wordt op dit moment hard
gewerkt aan het afronden van allerlei zaken en tegelijkertijd wordt er hard
gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend schooljaar. De groepsverdeling
behoort tot een van die voorbereidingen. De MR heeft inmiddels met
de groepsverdeling voor volgend schooljaar ingestemd, waardoor wij nu de
laatste puntjes op de spreekwoordelijke i kunnen zetten en u in de week van 25
juni hierover zullen informeren.

E-books voor het gehele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat
is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en
biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en
Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw
kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.

Uit de groepen
“Juf, ik zie een polonaise op de grond liggen (punaise)” Benthe uit groep 2

Natuuractiviteit ‘t weetpunt
Voor de jeugd in / bij ’t Weetpunt Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht

Website:
http://www.detweewieken.nl
Facebookpagina’s :
(SCHOOLFACEBOOKPAGINA)
Locatie Duivenvoorde
Groep 1D &1/2D
Groep 2D
Groep 3D
Groep 4D
Groep 5D
Groep 6D
Groep 7D
Groep 8D
Kangoeroegroep
Locatie Roerdompstraat
Groep 1/2R
Groep 3R
Groep 4R
Groep 5/6R
Groep 7/8R

Bruisende middag voor alle jeugd
Leuke bruisende middag op “t Weetpunt. We gaan op
zoek naar bloemen en je weet nooit wat we nog meer
ontdekken. Na een sportief spel met een leuk knutsel
werkje sluiten we de middag af.
Woensdagmiddag 20 juni start 14.30 tot 16.00 uur
Kom dan naar ’t Weetpunt, we maken er een gezellige
middag van!!! Iedereen is welkom.
Jonger dan 8 jaar kom dan met begeleiding. Deelname is gratis!
De woensdag Scharrelkids. www.natuur-zw.nl

Op 13 juni zijn de kinderen van groep 4D
pannenkoeken wezen eten bij de Nederburgh aan
de overkant van onze school. Dat was smullen
geblazen, maar wat nog veel leuker (mooi om te
zien ) was, dat jong en oud genoten van dit
samenzijn. Sommige kinderen zorgden zo goed voor
de oudere mensen. Ontroerend om te zien!
Dankjewel alle vrijwilligers voor het bakken van de
grote hoeveelheden (staaaaaapels)
pannenkoeken! Mmmmm.
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