
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WIJzer   week   23   
(maandag   7   juni   /m   vrijdag   11    juni)   
  

Belangrijke   data   
  

Vrijdag   11   juni   2021     Opgelet;   De   kinderen   hebben   geen   vrij!!!      
                                       Deze   studiedag   is   verzet   naar   2   juli.   De   
                                        Schoolfotograaf    komt.      

  
Jarigen   
  

Woensdag   9   juni    Hassan   Elenbar   (unit   4)     
Zaterdag   12   juni           Esmee   Leary   (unit   2)   
Zondag   13   juni             Hamza   Issa   (unit   3)   
  
  
  
  
  

  
Schoolfotograaf   
Vrijdag   11   juni   gaan   de   kinderen   naar   school   en   zal   de   schoolfotograaf   een   klasfoto   maken   
en   individuele   foto’s.   Ook   worden   broertjes   en   zusjes   op   de   foto   gezet.   
  

Formatie   
Volgende   week   komt   het   overzicht   van   de   groepen   in   de   WIJzer   en   weet   u   welke   collega   les   
gaat   geven   aan   uw   kind.   
  

Musical   groep   8   
  

Groep   8   is   op   dit   moment   druk   bezig   met   het   oefenen   van   de   musical   'Verboden   te   voeren'.   
Er   wordt   gezongen,   gedanst   en   toneel   gespeeld.   Ook   zijn   we   bezig   met   het   maken   van   een   
prachtig   decor.     
De   kinderen   zijn   druk   met   het   verzamelen   van   hun   spullen   en   kleding   die   bij   hun   rol   horen.   
Wij   zijn   nog   op   zoek   naar   een   3-tal   attributen:   
-   2   kledingrekken   
-   een   legernet   
-   een   labjas   
Wie   kan   ons   hieraan   helpen?   Graag   inleveren   bij   juf   Larissa   of   juf   Patricia.   
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Rapporten   
  

Het   einde   van   het   jaar   komt   snel   dichterbij   en   daarmee   ook   de   rapporten   voor   de   kinderen.   In   
de   kalender   staat   dat   het   rapport   op   vrijdag   25   juni   met   de   kinderen   mee   naar   huis   gaat.   Dit   
schuiven   we   een   week   door;   het   rapport   gaat   nu   mee   op    donderdag   1   juli .   Dit   doen   wij   om   
ervoor   te   zorgen   dat   het   rapport   een   zo   compleet   mogelijk   beeld   geeft.   De   komende   weken   
staan   in   het   teken   van   Cito   toetsen   en   deze   gegevens   willen   we   natuurlijk   graag   met   jullie   
delen.     
Wat   zeker   is,   is   dat   de   kinderen   dit   jaar   enorm   hard   gewerkt   hebben   en   enorm   trots   mogen   
zijn   op   elke   stap   die   zij   hebben   gezet!   
  

Korfballen   
  

Zoals   jullie   misschien   al   een   klein   beetje   hadden   verwacht,   gaat   dit   jaar    het   
schoolkorfbaltoernooi   niet   door!   We   verplaatsen   het   toernooi   naar   volgend   jaar   april.   
Toch   willen   we   het   niet   weer   een   jaar   helemaal   voorbij   laten   gaan.   Daarom   organiseren   we   
op   zaterdag   12   juni   een   dag   met   allerlei   korfbal-   en   samenwerkingsspelletjes.   Iedereen   kan   
en   mag   meedoen,   alleen   of   samen   met   klasgenootjes.   Geheel   volgens   de   coronaregels   
natuurlijk!   
De   kleuters   kunnen   hierbij   ook   meedoen,   anders   dan   bij   het   toernooi   normaal   gesproken.   
We   hopen   op   zaterdag   12   juni   een   gezellige   dag   van   te   kunnen   maken!   
KV   Fortissimo   Schoolkorfbalcommissie   
  

Opvoeden   tijdens   Corona   
Corona   heeft   het   leven   van   ons   en   onze   kinderen    erg   veranderd.   Niet   meer   knuffelen   met   opa   
en   oma,   thuiswerken,   sportactiviteiten   die   niet   doorgaan   en   thuisblijven   bij   verkoudheid.   Voor   
veel    gezinnen   is   de   structuur   en   voorspelbaarheid    weggevallen   door   de   steeds   
veranderende    situatie.   Ook   nu   de   maatregelen   versoepelen,   
kan   het   weer   zoeken   zijn   naar   een   nieuwe   balans.      
  

Opvoeden   in   coronatijd   vraagt   veel   van   je   geduld,   
vindingrijkheid   en   creativiteit.   Wat   kun   je   doen   om   je   kind   in   
deze   tijd   te   ondersteunen?   En    hoe   zorg   je   ervoor   dat   de   stress   
jou   niet   teveel   wordt?   Veel   ouders   geven   aan   dat   opvoeden   nu   
meer   energie   kost.   Meer   dan   50%   van   de   ouders   zegt   dat   ze   
uit   balans   zijn.     
  
  

Hierbij   wat   tips   om   het   opvoeden   in   deze   tijd   makkelijker   te   maken!   

     
Praten   helpt!   
Kinderen   zitten   door   corona   met   vragen.   Ook   kunnen   ze   bang   zijn   of   
onzeker.   Dit   is   niet   altijd   direct   aan   je   kind   te   merken.   Het   ene   kind   
stelt   vragen,   terwijl   het   andere   kind   vaker   boos   

of   aanhankelijk   is,   buikpijn   heeft,   weer   in   bed   plast    of   moeilijker   
slaapt.      
Kinderen   beschermen    hun   ouders   door   niets   te   zeggen   als   ze   
merken   dat   hun   ouders   bezorgd   of   bang   zijn.      
Ouders   doen   hetzelfde.   Ze   willen   hun   kind   niet   onnodig   bang   
maken.   Als   ouder   doorbreek   je   dit    door   vragen   te   stellen.   Zo   kom   je   erachter   of    jouw   kind   
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bang   is   of   vragen   heeft.      

  
Het   lost   niet   direct   alle   problemen   op,   maar   het    lucht   wel   op.   Door   van   elkaar   te   weten  
hoe   je   je   voelt,   kan   je   er   ook   beter   voor   elkaar   zijn!    Probeer   het   eens…Zorg   ervoor   dat   je   
ook   in   deze   tijd   leuke   dingen   blijft   doen.   
  

Zorg   voor   jezelf   
Het   klinkt   misschien   heel   logisch,   maar   juist   in    tijden   van   stress   en   onzekerheid   is   het   
belangrijk   om   goed   voor   jezelf   te   zorgen.   Als   jij   beter   in   je   vel   zit,   heb   je   ook   meer   energie   
om   er   voor   je    kind   te   zijn.      
⇒   Beweeg   elke   dag      
⇒   Eet   gezond   en   regelmatig     
⇒   Ontspan   op   andere   manieren      
⇒   Zorg   dat   je   voldoende   slaapt     
  

Moet   je   je   kind    weer    thuis   houden?   Zorg   voor   een   goede   dagstructuur!     
  

Zorgen   voor   jezelf   betekent   ook   zorgen   voor   elkaar!   Zoek   steun   bij   je   partner   of   andere   
ouders.   Kijk   ook   wat   je   voor   een   ander   gezin   kan   betekenen.   Kook   voor   de   buren   of   geef   je   
partner   een   compliment.   Met   een   klein   gebaar   bereik   je   soms   al   heel   veel.      
  

Even   overleggen,   een   luisterend   oor   of   stoom   afblazen   helpt   je   verder.   Je   kan   bij   de   
jeugdverpleegkundige    van   de   school   van   je   kind   terecht.   Juist   als   je   twijfelt   of   het   even   niet   
zo   goed   weet.   Neem   contact   op   via:   telefoonnummer   033   -   460   00   46   of     
email:   jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl   
  
  

Sociale   vaardigheden   
  

Sociale   vaardigheden   
Trainingen   voor   kinderen   10-12   jaar   
  
✔ Contact   leggen   en   vrienden   maken     
✔    Opkomen   voor   jezelf   en   zelfvertrouwen   krijgen     
✔ Gevoelens   uiten   en   ruzies   oplossen     
✔   “ Nee”   leren   zeggen     
✔ Pesten,   wat   kun   je   doen?     
  

In   de   training   staat   centraal:   Hoe   doe   je   dat?   Wat   is   handig?   Wat   te   doen   als   iemand   niet   leuk   
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reageert?    Er   is   in   de   SOVA   training   veel   gelegenheid   om   te   oefenen,   informatie   te   krijgen   en   
voorbeelden   te   zien.   In   elke   bijeenkomst   staat   een   thema   centraal.   Hierover   krijg   je   
informatie.   Daarna   gaan   we   aan   de   slag    met   (rollen-)spellen   en   oefeningen   rondom   dit   
thema.   Aan   het   eind   van   de   bijeenkomst   krijg   je   de   theorie   mee   en   een   kleine   klus/opdracht.     
  

Het   is   van   belang   dat   ouders   meedoen,   dus   krijgen   zij   ook   af   en   toe   een   kleine   klus/opdracht.     
  

Voor   wie:    Kinderen   van   10-12   jaar.   
Wanneer:    Start   1   september   2021;   6   bijeenkomsten   op   woensdagmiddag   van   15.15-   16.45   uur.      
De   bijeenkomsten   zijn   op:    1   september,   8   september,   15   september,   22   september,     
29   september   en   6   oktober.     
Waar:    Zalencentrum   Het   Kruispunt,   Touwlaan   36   te   IJsselstein.     
Door   wie:    Karin   van   Dreumel,   ervaren   trainer   bij   Santé   Partners.   
  

Meld   je   aan   en   dan   zien   we   je   binnenkort!   
Aanmelding   en/of   meer   informatie     
Voor   meer   informatie   en   of   aanmelding   neem   je   contact   op   met    Sharon   Breeschooten.   
s.breeschooten@santepartners.nl    /   0657933190     
Vermeld   je:   Naam,   leeftijd,   school   en   telefoonnummer.   
Aanmelding   en/of   meer   informatie     
  

Wall   of   Fame   
  

Vandaag   zijn   wij   gestart!   Samen   met   Juf   Daphne  
hebben   wij   onze   kwaliteiten   in   kaart   gebracht   door   
het   Schatgraversspel   te   spelen.   We   hebben   zelf   een   
onderwerp   bedacht   waar   we   iets   over   willen   leren   
en   een   leervraag.   Hierover   later   meer.   

  

  

Team   Kindcentrum   WIJ   
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