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Het zicht van kinderen

Agenda
20 apr.
20 apr.
21 apr.
22 apr.
23 apr.
27 apr.
3 mei

Bijdrage van Ilse van Wijk jeugdverpleegkundige,
GGD Gelderland-Zuid

Mail tevredenheidspeiling
Cito eindtoets
Cito eindtoets
Cito eindtoets
Koningsspelen
Koningsdag (leerlingen vrij)
Start meivakantie

De ontwikkeling van het zicht van je kind gaat door
tot hij/zij ongeveer tien jaar is. Als je kind niet goed
kan zien, zegt je kind dat soms zelf. Het kan ook
naar voren komen bij het oogonderzoek door
de jeugdgezondheidszorg. Ook kan het dat de
leerkracht, of jij als ouder, merkt aan het gedrag van
je kind dat hij/zij niet goed ziet.

Oudertevredenheidspeiling De Schakel
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het
voor school belangrijk om te weten wat u van de
school vindt. Daarom nemen we vanaf komende
week een oudertevredenheidspeiling af.
Aanstaande maandag 19 april 2021 ontvangt u per
mail (op het mailadres dat binnen SchouderCom
bekend is) een uitnodiging om de oudervragenlijst
in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door
WMK-PO, u kunt dit mailadres dus vertrouwen. Wij
hopen op zo veel mogelijk feedback.
Naast de tevredenheidspeiling bij ouders, zullen ook
de leerlingen en het personeel van De Schakel een
vragenlijst krijgen. Alleen de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 zullen tijdens schooltijd digitaal
een vragenlijst invullen.

Bonnetjes actie boekhandel Blz. Hedel
Afgelopen Kinderboekenweek 2020 hebben wij veel
bonnetjes mogen ontvangen van boekhandel Blz.
uit Hedel. Wij hebben een cheque ontvangen en
mochten voor 137 euro nieuwe kinderboeken
uitzoeken.
We hebben ervoor gekozen nieuwe
Sinterklaasboeken aan te schaffen en een aantal
informatieve boeken die aansluiten bij onze
Blinkthema's.
Wij willen u heel erg bedanken voor het
meesparen!

Hoe weet je of je kind slecht ziet?
Er zijn tekenen waaraan je kunt zien dat je kind
problemen heeft met de ogen. Bijvoorbeeld als je
kind:
• met de ogen knijpt als hij/zij naar dingen in de
verte kijkt
• dingen altijd heel dichtbij houdt om ernaar te
kijken
• je kind klaagt over hoofdpijn
• kleuren anders lijkt te zien dan anderen
• niet lang achter elkaar met kleine voorwerpen
kan spelen
• veel struikelt, terwijl je kind voorzichtig genoeg
doet
• af en toe scheel kijkt
• letters of woorden overslaat
• presteert onder het niveau dat hoort bij zijn of
haar leeftijd
Beeldschermen en de ontwikkeling van de ogen
Om je kind gezond te laten opgroeien is het
belangrijk dat je kind veel buiten speelt. En dat je
kind niet te veel tijd achter elkaar voor een
beeldscherm zit. Oogartsen wijzen op het gevaar
van bijziendheid. Daarom geven zij het volgende
advies: kijk na 20 minuten beeldschermtijd altijd
minstens 20 seconden in de verte. En speel elke dag
minstens 2 uur buiten sport. Door deze 20-20-2
regel verklein je de kans op bijziendheid.
Groei!
In onze nieuwsbrief
Groei! vind je
betrouwbare informatie
over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van
kinderen met onderwerpen die aansluiten op de
leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze
website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/

RK Basisschool De Schakel ● ’t Bussche Kempke 2 ● 5324 AC ● Ammerzoden ● 073-5997179
info@deschakelammerzoden.nl ●

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

