13 september 2019
Medewerkersdag Samenwerkingsstichting Kans en Kleur
Aanstaande maandag, 16 september, is de jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers
van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. De kinderen zijn deze dag vrij.
Het thema dit jaar is: een veilig en voorspelbaar pedagogisch klimaat. De dag begint
met een lezing: “Gedrag-van controle naar regie” door Kees van Overveld. Vervolgens
zijn er twee workshoprondes waarvoor we hebben kunnen intekenen. Ten slotte
wordt de dag afgesloten met een lezing: “Verbondenheid als antwoord op uitval en
buitensluiten” van Marcel van Herpen. We verwachten een boeiende en inspirerende
medewerkersdag.
Informatieavond
Afgelopen dinsdagavond was de jaarlijkse informatieavond. Ouders kregen deze
avond informatie over het komende schooljaar, de nieuwe taal– en spellingmethode
en het aankomende pensioen van juf Connie.
De woordenlijsten die de kinderen mee naar huis krijgen om te oefenen zijn lang. We
hebben afgesproken dat de kinderen de woorden die ze in de oefendictees verkeerd
schrijven, kleuren op het blad dat ze aan het eind van het thema mee naar huis
krijgen. Zo ziet u sneller welke woorden extra aandacht nodig hebben.
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Belangrijke data
Ma. 16/09 Medewerkersdag
Samenwerkingsstichting Kans
en Kleur, groep 1 t/m 8 vrij
Wo. 18/09 Techniek groep 1 t/m 8

Hercontrole luizen
Afgelopen donderdag heeft de hercontrole op luizen plaatsgevonden. Het goede
nieuws is: er zijn geen luizen meer aangetroffen. Het minder goede nieuws is dat er bij
best veel kinderen wel neten zijn aangetroffen. De leerlingen bij wie neten zijn
aangetroffen hebben donderdag een briefje mee naar huis gekregen. Na de
herfstvakantie staat de volgende luizencontrole op de agenda.

Wasouder gezocht
Jori gaat stoppen met het verzorgen
van de was in verband met drukke
werkzaamheden. Jori heeft het lange
tijd gedaan, heel fijn! Wie zou deze
taak van Jori over willen nemen? Er
wordt een kleine vergoeding voor
gegeven.

Knutselles op vrijdagmiddag

Gymles
Zeer waarschijnlijk gaan we volgende week weer
gymmen in 2 zalen. De afgelopen 2 weken ging
het ook prima met de "hele" school. Iedereen
hield op een goeie manier rekening met elkaar.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Ieder kind mag zijn eigen ontwikkeling volgen
Bijdrage van Anneke Jansen jeugdverpleegkundige, GGD Gelderland-Zuid
Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Sommige ouders laten hun kinderen zoveel mogelijk vrij. Andere ouders zitten
‘bovenop’ hun kind. De meeste ouders zitten hier ergens tussen in. Iedereen doet het anders en dat is goed.
Opvoeden is stukje bij beetje loslaten. Belangrijk hierbij is dat je luistert naar je eigen gevoel, kijkt naar je kind en probeert
in te schatten waarom je kind doet wat hij doet. Past zijn gedrag bij de ontwikkeling van je kind of gedraagt hij zich
misschien zo omdat je als ouder teveel van hem verwacht? Het kan ook zijn dat je kind meedoet met leeftijdsgenootjes en
zich dus aanpast aan anderen.
Hoe begeleid je je kind in zijn ontwikkeling?
Probeer de balans te vinden tussen het uiten van je bezorgdheid en het moeten loslaten. Dit noemen we ook wel ‘grenzend
begeleiden’. Tips hierbij zijn:



Leer jezelf als ouder kennen. Denk na over vragen zoals: waar liggen mijn grenzen? Wat verwacht ik van mijn kind en
wat mág ik verwachten? Het is handig om hier zo nu en dan (met je partner of andere ouders) over na te denken en
over te praten.



Leer je kind kennen en probeer je eigen verwachtingen soms los te laten. Hoeveel begeleiding vraagt je kind? Begrijp ik
mijn kind eigenlijk wel? Welke signalen zendt mijn kind uit en hoe reageer ik daar op?

Door je kind op zijn eigen tempo zich te laten ontwikkelen, leert hij of zij zichzelf te ontdekken en zijn eigen identiteit te
ontwikkelen met talenten die bij hem of haar passen.
Meer lezen? Op onze website vind je meer tips en adviezen over ‘ik als ouder’, de emotionele ontwikkeling van kinderen en
zelfvertrouwen van kinderen.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen:
onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website: www.ggdgelderlandzuid.nl/
jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er voor allerlei
vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde
voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Neem gerust contact op:
Telefoon: 0651304812
Email: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
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