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Beste ouders / verzorgers, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor

Iep

Vorig schooljaar kwam het er door de sluiting van de
scholen niet van, maar dit jaar gaat hij door: de
eindtoets!
Op dinsdag 20- en woensdag 21 april wordt in de
groepen 8 de IEP-toets afgenomen.
De IEP-toets heeft een paar jaar geleden de plaats
ingenomen van de Cito-eindtoets.

23 april: Koningsspelen!

Ze stonden vorig jaar in het ‘gaat-niet-door-rijtje’: de Koningsspelen.
Omdat de school toen helemaal dicht was, deden we een online versie.
Nu is er meer mogelijk. De school is open en we gaan een corona-proof versie doen
van de Koningsspelen. Niet de héle dag, een beetje buiten, een beetje binnen, een
beetje werken… Een leuke dag!

Ondersteuningsplanraad zoekt

In de bijlage bij dit weekblad leest u alles over de ondersteuningsplanraad. Het is niet alleen een mooi
3xwoordwaarde woord bij Scrabble, het is een echt belangrijk orgaan.
En… op zoek naar een ouder/verzorger als lid.
U leest er meer over in de bijlage en op www.aandenijssel.nl.

Webinar temperamentvolle kinderen
Op 22 april organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een webinar over temperamentvolle
kinderen. Temperamentvolle kinderen zijn intense, gevoelige en
opmerkzame kinderen met een sterke eigen wil. Ze reageren op veel
dagelijkse dingen heftiger, intenser of emotioneler. Ze zijn koppiger en
sneller van slag dan andere kinderen.
Kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve legt in het webinar uit hoe het in het hoofd en lijf van
temperamentvolle kinderen werkt.
Het gratis webinar is bedoeld voor ouders / verzorgers met kinderen van 2 tot 12 jaar en wordt gehouden
op 22 april van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Meer informatie én aanmelden: www.cjgcursus.nl.

Luister je wel?
Pedagoog Liesbeth Kraaijveld van Kwadraad
schrijft het volgende:

Opvoeden is leuk
maar soms ook lastig

“Ons kind luistert niet”, hoor ik veel ouders zeggen.
“Ook is hij zo snel boos, we kunnen hem dan niet
meer bereiken.”
Achter boosheid zit vaak een ander gevoel. Als ik
doorvraag vertellen de ouders, soms lachend, dat
hun kind klaagt dat de ouders niet luisteren.

Helpt het tegen boosheid als kinderen weten dat we naar hen luisteren? Dat ze weten dat we begrijpen
wat hen dwars zit? Voor grote en kleine mensen geldt dat je alleen maar dringender je boodschap
probeert over te brengen, als je het gevoel hebt niet begrepen te worden. Dan word je soms héél boos.
Als je hoort dat je begrepen wordt, gaat de angel uit je boosheid. “Niet altijd zo zeuren! Iedereen eet
gewoon zijn bord leeg”. Óf: “Ja, je houdt niet zo van spinazie, hè?” als je kind weer klaagt over wat de pot
schaft. Welke reactie zou het voor jou gemakkelijker maken te accepteren dat het vandaag met lange
tanden eten wordt?
Luisteren naar de boosheid van je kind betekent niet dat het altijd zijn zin krijgt. En het is niet de volledige
oplossing. Maar wel een waardevolle start.
Op de website van How2talk2kids staan informatieve filmpjes over deze manier van communiceren.
Voor vragen over opvoeden kunt je terecht bij Liesbeth Kraaijveld, Pedagoog bij Kwadraad
l.kraaijveld@kwadraad.nl
0800-9004000

Gefeliciteerd!
In deze week feliciteren we op 17 april Fenna (gr.3b); op 20 april Abel (gr.8c); op 21 april Bertus (gr.1/2d);
op 22 april meester Jeffrey en op 23 april Kim (gr.8b).

We wensen iedereen een heel fijn weekend!
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