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Staking
Afgelopen vrijdag is er een mail verstuurd over de staking van donderdag 5 oktober. De
school is die dag gesloten.
Week tegen pesten
Van 18 tot 22 september is de landelijke week tegen het pesten. Natuurlijk geven we op
school hier ook weer extra aandacht aan. Dit belangrijke onderwerp heeft uiteraard het
hele jaar voortdurend onze aandacht. We geven op school wekelijkse Kanjerlessen en
leren kinderen hoe ze om kunnen gaan met ongewenst gedrag. Waar nodig handelen we
direct als we pesten signaleren of als we een signaal van ouders of anderen krijgen. We
gaan het gesprek aan met alle partijen: het gepeste kind, de pester en de ouders. Vaak is
dit gelukkig voldoende.
Zowel ouders als leerkrachten spelen een grote rol in het aanleren van goed gedrag en
goede omgangsvormen aan kinderen. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij
geven met elkaar het goede voorbeeld aan kinderen.
Dit jaar is het landelijke thema: “Online pesten, pak ‘t aan! “  Vanaf groep 4 een onderwerp
dat steeds belangrijker wordt. Thuis en op school.
Deze week kwam onze Kanjercoördinator, juf Annette, langs alle klassen om over dit
onderwerp te praten. Alle kinderen kregen een poster mee naar huis die ook op school
hangt: “Hoe ga je om met ongewenst gedrag”.
Voor meer informatie: www.weektegenpesten.com
Schoolbibliotheek.
Op school hebben wij veel nieuwe boeken liggen. Deze moeten nog gekaft worden,
voordat de kinderen ze kunnen lezen. Vele handen maken licht werk, dus heeft u een
moment of een dagdeel over. Kom ons helpen. Onze dank is groot!

Kinderpostzegels.
Woensdag 27 september tot woensdag 4 oktober is de actie kinderpostzegels weer.
Groep 7/8 komt dan langs de deuren om postzegels/kaarten etc. te verkopen.
Kinderboekenweek.
Op woensdag 4 oktober start weer de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
Griezelen. Op deze dag mogen alle kinderen verkleed naar school komen. Donderdag 12
oktober sluiten wij de kinderboekenweek af met tentoonstellingen in alle klassen. Vanaf
13.45 uur bent u van harte welkom.
Dinsdag 3 oktober zullen wij de school versieren. Hier kunnen wij wel wat hulp gebruiken.
Kunt u en wilt u helpen, graag opgeven bij Raymond of Francisca.
Bijlage
Na de maandkalender weer een Vraag van de maand van Centrum voor jeugd en gezin.
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‘Moeten de regels in huis gelden voor alle kinderen?’
Week van de Opvoeding 2-8 oktober: Buiten de lijntjes

Kinderen hebben regels en grenzen nodig. Zo weet iedereen binnen het gezin
waar ze aan toe zijn en dat is wel zo handig. Maar moeten dezelfde regels en
grenzen in een gezin gelden voor alle kinderen? Of kun je als ouder af en toe
buiten de lijntjes denken?
Een belangrijk uitgangspunt voor de opvoeding is dat ieder kind uniek is en zich
ontwikkelt in zijn eigen tempo. Temperament en karakter zijn daarbij heel
bepalend. Sommige kinderen schikken zich van jongs af aan eenvoudig; zij
vinden het bijvoorbeeld redelijk makkelijk om instructies op te volgen en zich
aan afspraken te houden. Andere kinderen hebben al vroeg een enorme drang
naar zelfstandigheid en ervaren regels als belemmerend. Zij hebben de neiging de grenzen van de
regels (en van je geduld!) op te zoeken.
Het is de kunst als opvoeder om flexibel met de regels om te gaan en rekening te houden met de
individuele behoeften die passen bij het karakter en temperament van je kind.
De verwachtingen die je als ouder hebt, hangen vaak samen met wat je om je heen ziet of wat je
normaal vindt voor kinderen van een bepaalde leeftijd. Probeer je verwachtingen ook af te
stemmen op de persoonlijkheid van je kind.
Als je te veel van je kind verwacht of bepaalde dingen eist die te moeilijk voor ze zijn, kunnen er
frustraties ontstaan. Het kan kinderen onzeker maken als ze niet of nooit aan je verwachtingen
kunnen voldoen. Maar te lage eisen stellen is ook niet goed! Kinderen moeten ook gestimuleerd
worden om hun grenzen te verleggen en zich te blijven ontwikkelen.
Kijk eens kritisch naar wat je van je kind verwacht en welke regels je hebt voor jouw kind. Vraag
ook eens aan je kind wat hij/zij zelf vindt van de regels die jij hebt gesteld. Als je (te) veel regels
hebt, moet een kind zich ook aan veel dingen houden. De kans dat de regels overtreden worden is
dan dus groter! Vraag jezelf eens af of alle regels echt nodig zijn. Soms verdwijnen problemen als
je besluit bepaald gedrag van je kind eigenlijk helemaal geen probleem is.
Als je als ouder buiten de lijntjes leert kijken, kun je je kinderen laten ontdekken wie ze zijn en
waar hun verantwoordelijkheden liggen.
Heb je vragen over regels, grenzen of omgaan met temperamentvolle kinderen? Stel gerust een
vraag aan het CJG! We denken graag met je mee.
Bron: tipkrant Realistische Verwachtingen
Met dank aan Triple P Nederland.

