
 

 

Nieuws 
In oktober gaan we aan de slag met het thema van de 
kinderboekenweek “Worden wat je wil” Natuurlijk is er 
weer veel aandacht voor het lezen in deze periode en gaan 
we weer gezellig vriendjeslezen door het hele kindcentrum.  
De peuters en de kleuters leren, werken en spelen weer in 
het peuter-kleuterlokaal.  
De kleuters kunnen weer allerlei kosteloos materiaal 
gebruiken voornamelijk doosjes, melkpakken, wc rollen en 
keukenrollen 
 

OKC nieuws  
Vanaf 4 oktober gaan we met het hele kindcentrum aan de slag met 
Breinhelden. Breinhelden is een speelse manier om de executieve functies te 
trainen. 
Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Deze functies zorgen 
ervoor dat wij mensen verder kunnen kijken dan onze lichamelijke behoeftes of 
onze emoties. Wij kunnen ons eigen gedrag sturen en we beschikken onder 
andere over vaardigheden zoals plannen, prioriteiten stellen, aandacht richten, 
en je impulsen onder controle houden. Uiteraard moet je deze vaardigheden 
ontwikkelen, en je kunt daar al op jonge leeftijd mee beginnen. 
Wat zo leuk is aan Breinhelden is dat het de executieve functies voor kinderen 
vertaalt naar ‘Breinkrachten’. Allereerst worden de Breinhelden zelf 
geïntroduceerd: Effi en Furon. Zij zijn superhelden die wonen op de 
breinheldenplaneet hier vele sterren vandaan… 
Zij groeien ook mee per bouw. Ze worden dus net als de kinderen steeds groter. 
De kinderen oefenen met hen hun Startkracht, doorzetkracht, gevoelskracht en 
stopkracht. Naarmate ze ouder worden komen daar nog aandachtkracht, 
tijdkracht, plan-& regelkracht, spiegelkracht, onthoud-&doekracht en buigkracht 
bij. 
De krachten zijn ook weer terug te vinden op de Kijk op mezelf kaart in het 
Portfolio van ieder kind. 
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Tijdens de infoavond krijgt u meer informatie over deze lessen. 

Portfolio 
Er zijn alweer heel veel Portfolio’s mee teruggebracht naar school. Mocht dat 
nog niet het geval zijn, wilt u het dan weer meegeven naar school? 

Infoavond 
De infoavond van groep 3, 4 en 5 is verzet naar maandagavond 4 oktober om 
19.00 uur. 
De info van het KDV en groep 1-2 start op dinsdag 5 oktober om 17.00 uur. 
Ouders van de peuters die in het schooljaar 2021-2022 4 jaar worden zijn ook 
van harte welkom op de info van groep 1-2. 
De infoavond van groep 6, 7 en 8 start om 19.00 uur. 
Via Parro hebben we hiervoor ook een uitnodiging gestuurd. Deze kunt u ook via 
Parro beantwoorden. 
 
Herfstvakantie 
Op maandag 25 oktober start de herfstvakantie. 
De kinderen zijn de hele week vrij. 
Het KDV is wel geopend. 



 

 

 
Schoolfruit 
We zijn weer ingeloot voor het Europees schoolfruit. 
Vanaf 15 november ontvangen de kinderen iedere woensdag en donderdag 
weer fruit van school. De fruitleveringen lopen tot aan de meivakantie 
 
Talent voor de toekomst. 
We zijn nog in afwachting van het opstarten van de workshops. 
 

Met vriendelijke groet 
Team Omniskindcentrum De Schakel 
 
 
Belangrijke data: 
-  4 oktober infoavond groep 3, 4 en 5 om 19.00 uur 
-  5 oktober info KDV en groep 1-2 om 17.00 uur 
-  5 oktober infoavond groep 6, 7 en 8 om 19.00 uur 
-  6 oktober opening Kinderboekenweek 
- 25 oktober herfstvakantie 


