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Agenda
12 apr
13 apr
15 apr
18 apr
22 apr
25 apr

Spreekuur GGD (jeugdarts)
Schoolvoetbaltoernooi (j)
Maandsluiting groep 6
2de Paasdag (leerlingen vrij)
Koningsspelen
Start meivakantie

Pasen
Het is weer bijna Pasen! Op donderdag 14 april zal
een groot deel van de dag ingevuld zijn met
Paasactiviteiten. De kinderen mogen ook weer
een hardgekookt ei meenemen naar school, zodat
we daar in de klas iets mee kunnen gaan doen.
Centrale Eindtoets groep 8
De Centrale eindtoets wordt dit jaar afgenomen op
woensdag 20 en donderdag 21 april. De kinderen
hebben natuurlijk al hun advies gehad, toch hebben
we nog hard gewerkt om deze toets zo goed
mogelijk, op eigen niveau te maken.
De papieren Centrale Eindtoets bestaat uit 165
vragen over taal en rekenen. Alle vragen in de
papieren toets zijn meerkeuzevragen.
Het facultatieve gedeelte, wereldoriëntatie wordt
ook door ons afgenomen. Het gaat zowel om dingen
weten (kennis van feiten) als om dingen kunnen
(kennis toepassen).
Op de website zijn een voorbeeldtoets, weetjes en
de eerder meegegeven ouderkrant over deze toets
te vinden.
Ook al duurt het nog even, wij wensen de kinderen
vast veel succes.

Na een afwezigheid van 3 jaar komt de
Avondvierdaagse nu echt dichterbij.
Dit gezellige en sportieve evenement voor iedereen
uit de Bommelerwaard vindt komende zomer plaats
van dinsdag 5 juli t/m vrijdag 8 juli 2022.
De startlocaties zijn;
• Kerkdriel (5-7, locatie De Kreek)
• Brakel (6-7, locatie Voetbalvereniging BZC’14)
• Hedel (7-7, locatie Gelre’s End)
• Zaltbommel (8-7, locatie Waalkade t.h.v. de
Verdraagzaamheid)
Inschrijven kan voor de afstanden 5 en 10 km
Starttijden 5 km - 18.30 uur | 10 km - 18.15 uur
Het inschrijfgeld voor de Avondvierdaagse bedraagt
€ 6,- per persoon (Met uiteraard een medaille na
afloop!)
Het thema dit jaar van de Avondvierdaagse is
Hawaï! Uiteraard zal er een prijs uitgereikt worden
voor de groep/basisschool die dit thema het leukste
weet uit te dragen!
Wij zijn verheugd te melden dat vanaf vandaag de
inschrijving voor iedereen is geopend!
Inschrijven per groep kan gemakkelijk en snel via
onze website: www.a4dbommelerwaard.nl . Op de
laatste pagina van dit Schakeltje is de poster van de
Avond4daagse van de Bommelerwaard te vinden.

Vastenactie
De spaardoosjes van de vastenactie (opbrengst voor
Guatemala en Oekraïne) moeten volgende week
vóór vrijdag 15 april bij de eigen leerkracht
ingeleverd worden.

Glow in the dark toernooi
Op woensdag 13 april organiseert Spel& tussen
14:45 en 15:45 een mooi groot Glow in the Dark
toernooi in de sporthal van Ammerzoden. Het is
bestemd voor kinderen uit groep 5 t/m 8 uit heel
Maasdriel.
Op de derde pagina van dit Schakeltje is middels
een poster meer informatie te vinden.
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Hoe praat je met je kind over het conflict tussen Rusland en Oekraïne?
Bijdrage van Ilse van Wijk, GGD Gelderland-Zuid

Rusland en Oekraïne zijn in oorlog. Het houdt iedereen bezig. Grote kans dat jouw kind hier
ook iets over opvangt. Misschien maakt je kind zich zorgen of begrijpt het niet wat er precies
aan de hand is. Je kind kan vragen hebben. Of het
geeft je kind angstgevoelens. Het is fijn om te weten
hoe je als ouders hiermee kunt omgaan, passend bij
de leeftijd van je kind.
In onderstaand plaatje wordt per leeftijdsgroep
weergegeven wat een kind snapt van oorlog (dit is ook
afhankelijk van het kind).
Ga in gesprek met je kind
Het gesprek hierover aangaan met je kind is belangrijk.
Maar hoe pak je dat aan? Het belangrijkste is; stel vragen
en luister naar je kind.
Hieronder 6 tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen.
Hierbij geldt; kijk naar de leeftijd én het karakter van je
kind. Ieder kind is anders.
1. Kijk, luister en stel vragen. Stel open vragen, zo weet je waar jouw kind over nadenkt en of
jouw kind zich zorgen maakt. Kijk naar het gedrag, het lichaam en de houding van je kind. Dat
zegt soms meer dan duizend woorden.
2. Geef eerlijk antwoord, zonder je kind bang te maken. Probeer je kind gerust te stellen. Je
hoeft als ouders niet alle antwoorden te hebben. Je kunt ook vragen wat je kind zelf denkt. Voor
(heel) jonge kinderen kan hardop denken al voldoende zijn. Voor oudere kinderen kun je als
ouder op zoek gaan naar passende informatie, bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. Praat over wat je
ziet en leest.
3. Houd je antwoord kort. Kinderen onder de 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid nog
moeilijk scheiden. Geef kort antwoord en help je kind daarna verder waar het mee bezig was.
Kinderen ouder dan 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid beter scheiden. Zij hebben meer
uitleg nodig. Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag van je kind.
4. Sluit je gesprek af. Vraag of je antwoord voldoende is. En geef aan dat jullie er altijd nog een
keer verder over kunnen praten.
5. Blijf erover praten. Zo weet je wat er in je kind omgaat.
6. Let op meeluisteren en kijken. Jij weet wat jouw kind aankan.
Op de site van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) lees je meer uitleg bij deze tips!
Samenvattend geeft orthopedagoog Mariëlle Beckers aan: “Houd het dus kort en bondig en probeer
kinderen wat duidelijkheid te bieden, want dat geeft geruststelling in de angst die ze misschien voelen.”
Meer informatie
Op onderstaande websites vind je meer informatie over hoe je met je kind over de oorlog kunt praten.
1. Ouders van Nu – zo praat je over oorlog me je kind
2. JM ouders – praten met je kind over oorlog
3. NJI – ouderschap en opvoeden – praten met je kind over het conflict tussen Rusland en
Oekraïene
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: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/
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