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Van de directie
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Bijna drie weken geleden werden we geconfronteerd met een brand in de parkeergarage onder onze
school. Gelukkig is er geen schade aan het schoolgebouw. Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, is de
parkeergarage wel behoorlijk beschadigd en kan de trapopgang naar de Schoolstraat niet gebruikt
worden. Op dit moment is niet bekend hoe lang dit gaat duren.
De school is inmiddels in ‘sinterklaas-sferen’ gebracht. In de groepen wordt er op verschillende
manieren aandacht aan geschonken. Zo worden wij bijna dagelijks getrakteerd op gekleide
pepernoten en zelf ingepakte cadeautjes door de leerlingen van de groepen 1 en 2. Een heerlijke tijd
waar wij ook zeker van kunnen genieten.
Iets anders waar we deze week van hebben kunnen genieten is onze mooie samenwerking met het
Drenthe College. Studenten van de opleiding Sport en Bewegen geven wekelijks onder begeleiding
van een docent aan een paar groepen gymles. In de sinterklaasperiode verzorgen ze ook altijd
“Pietengym”. Deze week waren de groepen 1 t/m 4 aan de beurt (en volgende week de groepen 5 t/m
8). Mooi om de kinderen vol enthousiasme te zien genieten van de oefeningen die de studenten
hebben bedacht.
Op gebied van Corona is het op school relatief rustig. Heel af en toe hebben we te maken met een
ouder die positief getest is waardoor betreffende kinderen in quarantaine moeten. Daarnaast gebeurt
het incidenteel dat een kind niet naar school mag in verband met hoest-/benauwdheidsklachten. Als
een kind zelf niet ziek is en normaal gesproken wel naar school zou zijn gekomen maar niet naar
school mag vanwege de Corona-richtlijnen, zorgen we ervoor dat er vanaf de tweede dag van
afwezigheid een online lesaanbod beschikbaar is.
Corona of niet, als school zijn we altijd actief bezig om ons onderwijs verder te
ontwikkelen/verbeteren. De verschillende werkgroepen die daarvoor zijn opgesteld doen onderzoek
en hebben overleg over verschillende thema’s. In de jaargids kunt u teruglezen aan welke grote doelen
dit schooljaar gewerkt zal worden. De studiemiddag van afgelopen donderdag ging over het thema
‘Mindset’, één van de onderwerpen waar we dit jaar aan werken. In deze nieuwsbrief leest u hier meer
over en krijgt u een idee van wat dit inhoud. Daarnaast ook een bijdrage van de groep 5b en de
leerlingenraad.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Henriët Westerhof en Amanda Kuiper-van der Laan
Directie IKC Het Sterrenschip
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Studiemiddag Mindset
Studiemiddag in het teken van de Mindset
Donderdagmiddag 26 november hadden we met het team een interactieve online sessie ‘Aan de slag
met Mindset’. Met de kennis van de mindsettheorie (prof. C.S. Dweck) zijn we geïnspireerd geraakt om
de eerste stappen te zetten in het bewust inzetten van de groeimindset om zo de mentale weerbaarheid
van de leerlingen te versterken. Dit thema zal dit schooljaar verder handen en voeten krijgen, daarover
zal u later dit schooljaar verder over worden geïnformeerd.
Wat is mindset?
Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig
met leren (eten, lopen, praten) en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk, zijn niet
bang om fouten te maken en geven niet op. Vreemd genoeg verdwijnt deze passie voor leren
regelmatig en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt.
Dat kan op school zijn, wanneer ze daadwerkelijk worden aangesproken op hun talenten, maar ook
bijvoorbeeld bij pianoles of turnen. Zolang alles goed gaat, blaken ze van zelfvertrouwen, maar
wanneer ze uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen, haken ze het liefst zo snel
mogelijk af. Hoe kan dat toch?
Mindset: hoe denk je over je kwaliteiten?
De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom. Mindset is het Engelse woord voor
‘overtuiging’. Het staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen) denken over zichzelf en
in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een
vaste mindset en een groeimindset.
Kinderen die sterk denken vanuit een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen
vaststaan. Je bent met een bepaalde ‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten geboren en daarmee
zal je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen die sterk denken vanuit
een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en
ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te
werken en ervaring op te doen.
De vaste mindset
Omdat kinderen die sterk denken vanuit een vaste mindset het gevoel hebben dat hun kwaliteiten
onveranderlijk zijn, vinden ze het belangrijk dat ze vaak kunnen laten zien dat ze over een
behoorlijke portie aangeboren talent beschikken. Dit verlangen om slim of goed over te komen
heeft echter een keerzijde. Ze voelen zich slim wanneer ze iets snel en perfect doen. Ze doen
daarom liever geen dingen die lastig zijn. Wanneer je een uitdaging aangaat, is de kans dat je fouten
maakt namelijk erg groot. En vanuit die vaste mindset gezien is fouten maken vreselijk: als je slim
bent wanneer alles snel en goed gaat, ben je vanzelfsprekend dom wanneer je fouten maakt!
Een tweede probleem is dat kinderen die sterk denken vanuit een vaste mindset liever geen moeite
voor iets doen. Voor deze kinderen is het duidelijk: óf je kunt het, óf je moet er hard voor werken.
Het feit dat je inspanning voor iets moet leveren, betekent voor hen dus dat je er eigenlijk helemaal
niet zo goed in bent. Oefenen en hard werken horen volgens hen bij kinderen die niet zo slim of
goed zijn. Dus wanneer je wilt overkomen als een natuurtalent, moet je dat vooral niet hard
werken!

Studiemiddag Mindset
De groeimindset
Wanneer je ervan uitgaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen geweldig. Kinderen die
sterk denken vanuit een groeimindset genieten van moeilijk werk, omdat ze hierdoor het gevoel
krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij:
je kunt er iets van leren en je kunt jezelf verbeteren.
Kinderen die denken vanuit de groeimindset zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit of
wanneer iets veel moeite kost. Ze accepteren het leerproces dat hoort bij groeien. Ze weten dat ze
hard moeten werken om verder te komen en leveren die inspanning graag. Kortom, een
groeimindset leidt tot een passie voor leren. Wil je een kind zijn talenten optimaal laten benutten,
dan is het dus van belang dat hij een groeimindset ontwikkelt.
Het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen, en volwassenen kunnen kinderen helpen een
groeimindset aan te leren of te behouden!
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Leerlingenraad ontwerpt eigen logo
De leerlingenraad heeft een logo ontworpen. In de mast van het
bestaande schoollogo staat “LL” voor de leerlingenraad. Er zijn 12
sterren getekend, elke ster staat voor een leerling uit de
leerlingenraad. Dit logo komt op de poster van de leerlingenraad
die in de school op de verschillende leerpleinen hangen.

Kloosterakker
Beste ouders en verzorgers,
We organiseren als school gedurende het schooljaar diverse activiteiten samen met
onze buren van Kloosterakker, de woonopvang voor demente ouderen. Iedere jaar
groep heeft een vaste activiteit, bijvoorbeeld stoepkrijttekeningen maken op de
stoepen in Kloosterakker, kerstliedjes zingen, blokfluit spelen, met de bewoners
bloemschikken, Drents voorlezen, pannenkoeken bakken op Nationale
Pannenkoekendag en nog veel meer.
Ook met onze lampionnen maakten we andere jaren een wandeling langs de huisjes
van Kloosterakker. De ‘oude opa’s en oma’s’ genieten altijd volop van de activiteiten.
Helaas staan, wegens Corona, alle activiteiten met Kloosterakker op een laag pitje.
Om de bewoners en medewerkers van Kloosterakker te laten weten dat we hen niet
zijn vergeten, heeft iedere groep extra herfstlichtjes geknutseld. Afgelopen maandag
zijn er maar liefst twee grote dozen vol met gezellige herfstlichtjes bij Kloosterakker
afgeleverd.
Dat dit erg werd gewaardeerd, is te lezen in de bedankkaart die we mochten
ontvangen.
Met vriendelijke groet,
De Sint Maarten commissie
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