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Weer naar school! Tips om te wennen

Agenda
6 sept
20 sept
21 sept
22 sept

Bijdrage van Ilse van Wijk jeugdverpleegkundige,
GGD Gelderland-Zuid

Weer naar school
Schoolfotograaf
Digitale informatieavond
Schoolreis
Studiedag (leerlingen vrij)

Startweek Kanjertraining
Met de startweek van de Kanjertraining willen we
met elkaar een fijne start maken van het nieuwe
schooljaar. In deze eerste startweek frissen we de
basis van de Kanjertraining op na de zomervakantie.
In de loop van het schooljaar gaan we uitgebreider
in op deze aspecten en zoeken we verdieping. In
deze week leggen we de basis om op een goede
manier het schooljaar te kunnen starten.
Aan de orde komen:
• Elkaar (beter) leren kennen: wat weten we al
van elkaar en hoe kunnen we elkaar nog beter
leren kennen? Want als je elkaar goed kent, kun
je elkaar beter begrijpen en houd je makkelijker
rekening met elkaar. En dat geldt voor ons
allemaal: kinderen, juf of meester én ouders.
• De kanjerregels en -afspraken. Ook maken we
eigen klassenafspraken.
• De Smileyposter: bij welk gedrag voelen we ons
allemaal prettig? Hoe willen we omgaan met
elkaar? Herkennen we elkaars positieve
intenties hierbij?
• De conflictposters: wat we kunnen doen als we
iets niet prettig vinden? Hoe kunnen we elkaar
dan helpen? En hoe maken we het goed als het
even mis is gegaan?
• Aandacht geven aan positieve of negatieve
dingen (motor & benzinepomp).
• Werken aan onderling vertrouwen in de klas
door vertrouwensoefeningen te doen.

De vakantie zit erop. De
kinderen gaan weer naar
school. Het is vast een
beetje wennen! Want tijdens de vakantie mag je
kind vaak wat later naar bed, eten jullie niet stipt
om 18.00 uur, zijn er geen sportclubjes en zie je wel
wat je gaat doen op een dag. Geen gehaast, geen
gedoe, lekker relaxed! Daar is de zomervakantie
voor!
Hoe zorg je ervoor dat je weer terug in het ritme
komt? Ik geef jullie graag wat tips:
• Doe rustig aan de eerste weken. Geef je kind tijd
om uit te rusten na schooltijd en maak niet te
veel speelafspraakjes. De eerste schooldagen
kunnen best vermoeiend zijn.
• Maak je niet te druk dat jullie niet meteen weer
in het oude ritme zitten. Maar maak wel
duidelijke afspraken over bijvoorbeeld bedtijd.
Je kunt afspreken dat je kind niet gelijk hoeft te
slapen om 19.30 uur, maar wel dat hij in zijn bed
ligt (te lezen). Zo komt hij tot rust. Geleidelijk
aan komt je kind dan weer in het juiste ritme.
• Niet alleen je kinderen, maar ook jij moet weer
wennen aan het ‘normale’ ritme. Geef ook jezelf
tijd en rust om weer terug te komen in de
regelmaat.
• Heeft je kind een nieuwe juf of meester? Ga
samen met je kind even kennismaken om het ijs
te breken.
• Gaat je kind voor het eerst naar school? Bekijk
het filmpje ‘Naar de basisschool’ van
GroterWorden.nl.

Kascontrole Oudervereniging
Afgelopen week hebben we de inkomsten en de
uitgaven van de Oudervereniging inclusief de
verantwoording op gesteld van het afgelopen
schooljaar (2020-2021). Deze is gecontroleerd door
de kascommissie en akkoord bevonden. Als u de
cijfers graag in wilt zien is dit mogelijk. Het overzicht
ligt t/m 1 oktober ter inzage bij Frank van Alphen.
Mocht u verder nog inhoudelijke vragen hebben
kunt u terecht bij Willeke Busker.
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