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· 3LHWHQSUHW 

· 3ODVZLMFN�/2/ 

· 0LQGIXOQHVV 

· 0HOORZ 

· 6WXGLHGDJHQ 

· (YHQ�YRRUVWHOOHQ 

· 6FKDWNLVW 

· 2VDPDWVX 
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Mindfulness in de klas. 

Dit schooljaar gaan we in de klas aan de slag 
met mindfulness. We volgen hiervoor met een 

aantal collega's de cursus. 

In de klas nemen we dagelijks de tijd om een 
oefening te doen. De leerlingen zijn er al 

helemaal aan gewend.  We beginnen steeds 
met een ademoefening. Wat voel je dan in je 
lijf? Heel knap hoe de leerlingen kunnen ver-

tellen wat ze voelen.  

De ademoefening gaat als volgt:                
adem in 4 tellen in door je neus, hou je adem 
4 tellen vast adem uit door je mond, ook in 4 

tellen hou je adem 4 tellen vast onderin je 
buik. en dan weer opnieuw. Wat voel je als je 
deze oefening een paar keer hebt gedaan?  
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leuk om ook thuis uit te proberen!  
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Hallo allemaal,  

Mijn naam is Mellow, ik ben 1 jaar en 4 maanden oud. Samen met mijn baasje 
Saskia werk ik in de Pinoklas. Ik ben in de klas op dinsdag, woensdag en vrijdag.  

Ik ga al een tijdje mee naar school en vind het heel erg leuk om met de leerlingen 
te spelen, kroelen en om ze al een beetje te helpen. Ik vind het fijn als de leer-
lingen mij aaien en dan vooral als ze op mijn buik aaien. Samen met mijn baasje 
ga ik de cursus volgen voor begeleidingshond. Dan kan ik samen met mijn baasje 
de leerlingen van school helpen als ze het even moeilijk hebben. Naast het werken 
op school vind ik het erg leuk om te wandelen, spelen en om te trainen. In het 
weekend doe ik samen met mijn baasje aan jachttraining. Ik moet dan dummy’s 
halen / zoeken en weer terugbrengen. 

Tot ziens en een poot van mij  
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Hallo allemaal! 

Ik ben Mirjam Scheper en sinds 21 septem-
ber werkzaam als klassenassistent. Na 24 

jaar in de zorg te hebben gewerkt heb ik de 
overstap gemaakt naar het onderwijs. Op 

maandag en dinsdag als invaller, woensdag 
bij de Ienies en op donderdag en vrijdag bij 

de Schakels.   

Manouk uit bruggroep B heeft een metaaldetector. Vrijdag voor de herfstvakantie nam ze deze mee naar school. Dat wilden we 
graag uitproberen natuurlijk! We maakten een plan hoe we dat gingen doen. We pakten scheppen en een 

hark, zelfs de kruiwagen ging mee. We zijn gaan zoeken in onze moestuin op het schoolplein. Na goed zoeken 
ging de zoemer af. Wat spannend!  

Snel gingen we graven. We vonden een schatkist. En toen zijn we nog op zoek gegaan naar de sleutel. 

Die hebben we gelukkig ook gevonden. En op het plaatje zien jullie wat er in de schatkist zat. —>  
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