Vinkenbaan
editie
jaargang 24
17-05-2018

Schoolvoetbal
De jongens uit groep 7/8 hebben gistermiddag meegedaan aan de derde ronde van het
schoolvoetbaltoernooi. Helaas was dit voor hen de laatste ronde, maar we zijn ontzettend
trots dat ze deze ronde hebben gehaald!
Muziekonderwijs
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat de muziekdocente al enige tijd afwezig was
door ziekte. Sinds vorige week hebben wij een nieuwe docente: juf Milou komt elke
dinsdag de lessen geven.
Eindcito groep 8
Na het Pinksterweekend verwachten wij de uitslagen van de Eindcito groep 8. Deze zullen
mee worden gegeven aan de leerlingen. Bij een hogere score dan het schooladvies gaan
we het advies heroverwegen. Er zal in dat geval zo snel mogelijk contact worden
opgenomen met de ouders om dit verder te bespreken.
Sportdag
Afgelopen maandag heeft u een mail ontvangen over de sportdag die plaats gaat vinden
op maandag 4 juni. Hierin werd ook gevraagd naar hulpouders. U kunt zich opgeven via
k.lampen@vinkenbaan.nl
Wandelen voor water
In de bijlage vindt u een mooie dankbrief van de actie Wandelen voor water, waarmee de
leerlingen uit groep 5 t/m 8 een fantastisch bedrag bij elkaar hebben gelopen!
Bijlagen
In de bijlagen staat ook de Vraag van de maand van Jeugd en gezin Gooi en Vechtstreek,
en een aanbod voor een gratis workshop EHBO bij kinderen.

Maandkalender
week 21

21-5 Tweede Pinksterdag: school dicht
22-5 Groep 1 t/m 4 op schoolreisje
Deze week: uitslag Eindcito

week 22
week 23

4-6 Sportdag

week 24

Start Citotoetsen groep 2 t/m 7

Bijlagen
Beste leerlingen, leerkrachten en ouders van De Vinkenbaan
Bij deze maken we de uiteindelijke opbrengst van de actie ‘Wandelen voor Water’ aan
jullie bekend.
Er is in totaal 6984,28 Euro opgehaald.
Wat een geweldig bedrag! Dit is de hoogste opbrengst sinds jaren en daar hebben jullie
voor gezorgd!
Beste leerlingen, we willen jullie namens de bewoners van het dorp Namjung in Nepal van
harte bedanken voor jullie enthousiasme en inzet. Wat hebben jullie ontzettend je best
gedaan om zo veel geld te verzamelen om de mensen in Nepal te helpen.
Beste leerkrachten en ouders, hartelijke dank voor alle steun voor deze actie!
We hebben aan de bewoners van het dorp Namjung verteld dat er zo veel geld bijeen is
gebracht door jullie. Ze zijn meteen vol enthousiasme begonnen met het graven van
geulen, waar de waterleidingen later ingelegd kunnen worden. Dat zien jullie op de
bijgevoegde foto’s. Zodra ze het geld hebben ontvangen wordt er materiaal gekocht en
samen met vakmensen worden de waterleidingen aangelegd.
We zijn als VOMM zo blij, dit enorme resultaat aan de mensen in Namjung door te kunnen
geven.
Jullie hebben ervoor gezorgd, dat de inwoners van Namjung eerdaags water vlakbij hun
huis kunnen halen. Fantastisch gedaan!
Met vriendelijke groet,

Trudi van Dorssen, Liesbeth van Diest en Swantje Tieken
Bestuursleden VOMM

swantje_tieken@vomm.nl

De bewoners uit het dorp Namjung zeggen: Bedankt!
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‘Hoe stel ik grenzen in opvoeden zonder
de boeman te zijn?’
Grenzen stellen wil niet zeggen dat je een autoritaire ouder of boeman bent. Juist om de relatie
met je kinderen goed te houden, is het handig om heldere grenzen te stellen.
Als je een peuter of kleuter zelf laat kiezen welke kleertjes hij of zij aantrekt heb je grote kans dat
je het niet eens bent met zijn/haar keuze. Je kind kan niet kiezen of kiest iets totaal ongepast voor
het weer, dit kan in een conflict resulteren. Maar als jij je kind verplicht om de door jou gekozen
outfit aan te trekken, zonder enige eigen inbreng, kun je ook een conflict krijgen.
Zo kan het ook: kies zelf twee of drie geschikte outfits uit en laat je kind daaruit kiezen. Dit is
keuzevrijheid binnen heldere grenzen! Je kind ervaart invloed en autonomie (ik mag zelf iets
bepalen!), maar jij bewaakt de grenzen van wat geschikt is.
Grenzen en regels geven rust, helderheid en voorspelbaarheid aan ouders en aan kinderen.
Vergelijk het maar met de lijnen op een sportveld. Toch hebben ouders soms een dubbel gevoel
over het opleggen, invoeren of hanteren van veel regels en grenzen. Ze zijn bezorgd over het
beperken van hun kind, omdat ze de wens hebben hun kind vrij te laten om de wereld te
ontdekken. Of ze zijn bang om op veel weerstand van hun kind te stuiten. Het tegengestelde is
echter waar. Kinderen met gezonde, leeftijds-adequate grenzen vinden het vaak fijn als er
duidelijke regels en grenzen zijn.
Zo weten ze zich beter te gedragen en worden ze gestimuleerd om geleidelijk een gevoel van
(keuze)vrijheid te ontwikkelen. Dit geldt voor kinderen van alle leeftijden!
Heb je een tijdje niet zo op de grenzen gelet? Dat is geen probleem; begin er dan opnieuw mee!
Tips om duidelijke regels en grenzen te stellen:
●

probeer samen met je partner dezelfde grenzen te hanteren.

●

Introduceer niet teveel nieuwe regels tegelijk. Begin met het belangrijkste, of het meest
storende.

●

Wees consequent. Ga niet in discussie over een grens of maatregel die van tevoren
afgesproken is.

●

Gaat je kind de grens over? Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet
van je kind zelf.

●

Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met je
rolschaatsen, maar wel buiten op het pleintje.’

●

Neem de tijd om negatief gedrag van je kind rustig samen te bespreken. Kies daar een
goed tijdstip voor en doe het liever niet na een heftige ruzie.

●

Ook bij moeilijke omstandigheden, zoals bij ziekte of bij een scheiding, is het belangrijk om
grenzen te blijven stellen. Dat geeft je kind houvast.

Workshop EHBO bij kinderen
Kleine kinderen hebben weleens een ongeluk(je) in en om de huiselijke omgeving. In deze workshop,
in samenwerking met ‘EHBO Koning’ bespreken we kind onveilige situaties en leren we je hoe je moet
handelen als het mis gaat.
De workshop heeft als doel om in 2.5 uur tijd kennis te maken met de belangrijkste
EHBO-vaardigheden.
Datum:
Woensdag 30 mei 2018
Tijd en plaats:
9.30- 12.00 uur
Buurtkamer De Kazerne, Kazernestraat 10
1398 AN Muiden (Gooise Meren)
Kosten:
Gratis
Aantal deelnemers:
Max 16 personen
Aanmelden:
Door een email te sturen naar z.toama@jggv.nl

