
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 7    week 42, 18 oktober 2019 

 
kalender oktober / november 2018  
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober  - herfstvakantie 
maandag 29 oktober    - leerlingen vrij 
dinsdag 6 november    - koffieochtend 
donderdag 8 november   - leerlingen om 12.00u vrij 
vrijdag 9 november    - Nationaal Schoolontbijt 
week van 12 november   - start 3x per week gratis schoolfruit 
dinsdag 13 november    - oudergesprekken middag + avond 
donderdag 15 november   - oudergesprekken middag  
 
 

  
Studiedag maandag 29 oktober 
Tijdens de studiedag van maandag 29 oktober 
gaan we met het hele team aan de slag met 
schoolbrede ontwikkelpunten.  
In de ochtend is het thema “Growth Mindset” en 
in de middag gaan we aan de slag met de thema’s 
“doelgericht lesgeven” en “leren zichtbaar 
maken”.  
Verderop in deze nieuwsbrief informeren we u 
over “Growth Mindset”.  
Ook zullen de directie en interne begeleiding 
komende periode in de verschillende groepen 
lesbezoeken afnemen.   
 
Basispoort Thuis 
Juf Silvia heeft alle aanmeldingen voor 
“Basispoort Thuis” verwerkt.  
Wilt u voor uw kind uit groep 3 t/m 8 een inlog 
zodat uw kind thuis aan het werk kan met digitale 
schoolprogramma’s?  

Op het informatiebord in de gang met folders en 
flyers, kunt u een aanmeldstrookje vinden. Via de 
leerkracht kunt u deze inleveren. Elke dinsdag 
verwerkt Silvia deze. 
 
Zaterdagmiddag 17 november  
activiteitenmiddag voor bewoners van De Hoven 
Voor bewoners van De Hoven is er zaterdag  
17 november van 13-16u een activiteitenmiddag.  
De Polderhof is de ontmoetingsplek tijdens deze 
middag.  
Wilt u inspraak en actief meedenken en misschien 
zelfs meewerken aan een nieuwe uitstraling van  
De Hoven? Zet u 17 november in uw agenda!   
Natuurlijk zal er ook voor de kinderen een leuke 
activiteit zijn!  

 
 
 

  



 
Growth Mindset 
Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. 
Het staat voor de manier waarop kinderen of 
mensen denken over hun intelligentie en 
kwaliteiten. Carol Dweck heeft de basis voor 
haar mindsettheorie gelegd. Zij onderscheidt de 
vaste (fixed) en de groei (growth) mindset. 

Mensen die voornamelijk denken vanuit een 
vaste mindset, geloven dat hun persoonlijke 
eigenschappen vaststaan. Je bent met een 
bepaalde intelligentie en kwaliteiten geboren en 
daarmee zal je het de rest van je leven moeten 
doen. Mensen die vooral denken vanuit een 
groeimindset geloven daarentegen dat ze 
zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en 
ontwikkelen. Je talenten zijn het startpunt; je 
kunt steeds blijven groeien door hard te werken 
en ervaring op te doen. 

Iedereen weet dat je het zelfvertrouwen 
van een kind stimuleert door hem 
complimenten te geven. Maar sommige 
goedbedoelde uitspraken van ouders en 
leerkrachten kunnen een vaste mindset in 
de hand werken, doordat ze gericht zijn op 
‘vaststaande’ talenten of intelligentie. 
Denk aan complimenten als: ‘Jij hebt echt 
een rekenknobbel’, ‘Weer een goed! Wat 
ben je toch slim!’ of ‘Je bent het 
voetbaltalent van de familie’. 

Daadwerkelijk leren kost juist tijd en moeite, en 
het maken van fouten is nodig om vooruit te 
komen! Benoem vooruitgang, moedig hard 
werken en oefenen aan, en schenk aandacht aan 
het doorzettingsvermogen. Op deze manier 
stimuleer je een groeimindset, waarbij kinderen 
leren genieten van uitdagingen en plezier krijgen 
in de inspanningen die ze hiervoor moeten 
leveren. 

 
 
Albert Heijn sponsoractie week 2 
We staan na week 2 op de 5e plaats van de AH 
sponsoractie.  
Helpt u ons hoger op de ranglijst te komen? Wij 
kunnen het sponsorgeld goed gebruiken voor ons 
nieuwe schoolplein!!  
Hoe doet u mee? U ontvangt tot 10 november bij AH 
Markenpoort bij elke € 15,00 een voucher.  
De code van deze voucher(s) kunt u hier aanmelden 
en daarbij aangeven dat u spaart voor De Polderhof. U 
kunt meer vouchers tegelijk aanmelden.  
Dank u wel namens alle kinderen van De Polderhof!!  

  

https://markenpoort.ahsponsoractie.nl/voucher/
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