Nieuwsbrief 10, 31 januari 2020

Van de directie:
Inspectiebeoordeling St Vitusschool is nu definitief VOLDOENDE:
Zoals al eerder vermeld in één van de vorige nieuwsbrieven was de inspectie er
in september voor het herstelonderzoek en zijn alle verbeterpunten behaald. De
basiskwaliteit van onze school is hiermee weer op orde. Het bestuur heeft haar
zienswijze op de beoordeling van de inspectie geschreven en binnenkort is dat
volledige verslag ook zichtbaar op de site van de inspectie. U kunt het definitieve
verslag echter nu al lezen. Het zit als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Personeel: Een aantal collega’s ging vandaag naar de demonstratie in
Amsterdam op de eerste stakingsdag en maakte deze overzichtsfoto op de Dam.







Juf Marian van het Vossenhol gaat met ingang van 1 mei met (vroeg-)
pensioen. Dat is de reden dat ik er samen met de leerkrachten van de
kleuterbouw voor heb gekozen om de samenstelling van de drie
kleutergroepen zo te houden als ze nu zijn, tot de zomervakantie. De
ouders van deze kinderen zijn hier vorige week al over geïnformeerd via
de Parro-app. A.s. maandag is er tijdens een ingelaste ouderavond van
19-19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen hierover aan Marjon.
Graag opgeven via de kalender van de Parro-app.
In februari beginnen juf Wil en juf Marieke in de kleuterbouw. In mei
nemen ze samen de groep van juf Marian over. De komende 3 maanden
worden ze ingewerkt en werken ze samen met de andere
kleuterleerkrachten, zodat ze de werkwijze en de kinderen goed leren
kennen.
Juf Hanneke heeft helaas moeten besluiten vanwege privéomstandigheden
niet langer de vervanging in groep 4 te kunnen doen. De ouders hebben
hier woensdag bericht over gehad via de Parro-app. Komende week is het
gelukkig weer gelukt om de vervanging op alle dagen te realiseren,
waardoor er gelukkig geen groep naar huis gestuurd hoeft te worden. Ik
ben bezig met het bedenken van een permanente oplossing.

Citotoetsen: ook de komende 2 weken wordt er geregeld getoetst in de groepen
3 t/m 7 voor Cito spelling, rekenen en begrijpend lezen. Fijn dat u er rekening

mee houdt geen afspraken met de dokter, tandarts of orthodontist onder
schooltijd te plannen. Zo kunnen bij alle kinderen tegelijkertijd de toetsen
worden afgenomen.
Van het team:
 Zwerfboeken: u kunt nog steeds kinderboeken inleveren bij meneer
Mohamed of juf Marjolijn, die uw kind “uitgelezen” heeft. We maken een
zwerkboekenkraam waar kinderen dan een boek uit kunnen kiezen.
 Schoolvoetbal: Het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 en 4, wordt
gespeeld in de maand juni. Hierover ontvangt u zo snel mogelijk
informatie over.
Groepen 3 en 4: spelen 6 tegen 6 op een kwart veld.
Groepen 5 en 6: spelen 6 tegen 6 op een kwart veld.
Groepen 7 en 8: spelen 8 tegen 8 op een halve veld.
Van de ouderraad:
 Zomerfeest: We zijn nu al weer druk bezig met de voorbereidingen voor
het zomerfeest. We hopen ook dit jaar weer een prachtig feest neer te
kunnen zetten. Het zomerfeest vindt plaats op 19 juni 2020. Zet het alvast
in de agenda! Hierbij willen wij dan ook meteen een oproep doen aan alle
ouders! Om het zomerfeest te laten slagen hebben we hulpouders nodig
die ons helpen bij de verschillende onderdelen. Wij vragen deze avond 1
uur van uw tijd om te helpen tijdens het zomerfeest. De komende periode
zullen wij om uw hulp vragen voor deze dag. Wij hopen dat u ons wilt
helpen om ook dit jaar deze avond tot een groot succes te maken! Alvast
hartelijk dank namens alle OR- leden


Aankomende activiteit: 26-02 Start Schoolvoetbal toernooi



Heeft uw kind al een school T-shirt? Deze wordt gedragen bij de
Avondvierdaagse, het Schoolreisje, verschillende toernooien zoals
schoolvoetbal etc. Vanaf 2019 krijgen de leerlingen vanaf groep 3
eenmalig een school T-shirt van de ouderraad. Deze maand inventariseren
wij de nieuwe leerlingen vanaf groep 3. Deze groep zal binnenkort een
school T-shirt ontvangen van de ouderraad.



Heeft uw kind al een school T-shirt ontvangen? Past het T-shirt nog? U
kunt een T-shirt bestellen met het logo van de school en als u dat zou
willen met de naam van uw kind (of andere tekst). Levertijd is ongeveer 2
weken!!! De webshop is er om ervoor te zorgen dat onze leerlingen altijd
een eigen St. Vitusschool T-shirt hebben dat ze kunnen dragen bij officiële
evenementen/gelegenheden. De Sint Vitusschool webshop:
www.stvitusschool-webshop.nl

Belangrijke dagen in februari:
01-2: winterconcert van de blokfluitgroep van juf Marjan Banis
05-2: TSO bestuursvergadering
07-2: MR vergadering
7-2 t/m 15-2: juf Marjon afwezig, zij clustert haar bapodagen, juf Mieke en juf
Cynthia zijn deze week aanspreekpunt.
10-2: juf Marije jarig

14-2: studiedag van het team, we maken deze dag de schoolanalyse n.a.v. de
citotoetsen, alle kinderen vrij, start van de voorjaarsvakantie
23-2: laatste vakantiedag
26-2: start schoolvoetbaltoernooi
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Agenda
2 maart 2020: Start cursus “Opvoeden, zo hou je het leuk”
11 maart 2020: Workshop “Positief Opvoeden _ Omgaan met ruzie en agressie”
ECHTE AANDACHT GEVEN AAN JE KIND, EEN UITDAGING?
Aandacht krijgen is een behoefte van elk kind en net zo belangrijk als eten/drinken en slapen.
Aandacht helpt je kind om zich goed te ontwikkelen. Toch is het niet altijd makkelijk om je kind
volledig de aandacht te geven. Naast de dagelijkse zorg voor je kind is er immers ook nog het
huishouden, je werk, vrijetijdsbesteding en je sociale contacten. Waaraan merk je dat je kind je
aandacht nodig heeft?
Gedrag
Kinderen communiceren via hun gedrag.
Soms doen ze dat door negatief gedrag te
laten zien: dwars zijn, niet luisteren,
schoppen, slaan, gillen. Een kind laat nooit
negatief gedrag zien om jou te pesten. Een
kind wil gezien worden en zal dit desnoods
doen door negatief gedrag te vertonen.
Meestal omdat ze dan een reactie krijgen,
en dus aandacht. Zelfs negatieve aandacht
ziet je kind als aandacht... Misschien merk
je dat je thuis de hele dag ‘politieagent’ moet spelen. Dat je vaak boos moet worden om je kind te
laten luisteren. Als dit het geval is kan het helpen om eens heel bewust aandacht aan je kind te
geven. Dit betekent dat je alle andere dingen even opzij schuift. Een kind voelt het als je met je
gedachten niet helemaal erbij bent op het moment dat je hem aandacht probeert te geven. Als je de
krant leest terwijl je samen een puzzel maakt, vanachter de computer een gesprek met je kind voert,
of op je telefoon zit. Geef je kind dus 100% aandacht. Dit lijkt allemaal heel logisch maar hoe pak je
dat aan in de praktijk?
Aandacht vragen
Als je kind uit zichzelf naar je toe komt en om aandacht vraagt bijvoorbeeld om een tekening te
laten zien of om te vragen of je een boekje wilt voorlezen, laat dan je andere bezigheden even rusten
en geef je kind je volle aandacht. Ga dan met je kind op de bank of aan tafel zitten en doe wat hij
van je vraagt. Vraagt je kind om aandacht op een moment dat jij met iets belangrijks of dringends
bezig bent? Leg hem dan rustig uit dat je nu even geen tijd hebt. Spreek af op welk moment hij die
aandacht wel kan krijgen en kom die belofte ook na.
Bepaal daarnaast wat voor jou een geschikt moment op de dag is om bewust tijd aan je kind te
besteden. Bij het wakker worden? Voor het slapen gaan? Na schooltijd? Maak er een gewoonte van
om dit moment ook te benutten. Leg je telefoon opzij, zet je to-do list in de wacht en probeer je
even volledig te concentreren op je kind en wat hem op dat moment bezig houdt.
Praten

Praten met je kind is een mooie manier van aandacht geven. Er zijn genoeg gelegenheden om
(korte) gesprekken te voeren met je kind. Daar hoef je niet speciaal samen voor te gaan zitten. Dit
kan ook heel goed tijdens het eten, in de auto, op de fiets, tijdens het aan- en uitkleden of voor het
naar bed gaan. Bedenk waar je kunt aansluiten bij de interesses van je kind. Waar is hij op dit
moment mee bezig? Een nieuw spelletje of een nieuw boek? Een bezoekje aan opa en oma of een
ritje in de trein? Je kunt overal over praten.
Knuffelen
Geef ook lichamelijke aandacht. Je kind heeft het nodig om regelmatig geknuffeld en aangeraakt te
worden. Daardoor voelt hij dat hij de moeite waard is en dat je van hem houdt. Tegelijk leert hij hoe
je liefde en genegenheid kunt ontvangen, maar ook hoe je die aan anderen geeft. Is jouw kind niet
zo’n knuffelaar? Dwing hem dan niet om met jou te knuffelen. Kies een manier van lichamelijke
aandacht geven die bij jullie allebei past.
Meer kinderen
Heb je meer kinderen dan wordt aandacht geven een grotere uitdaging. Je heb immers dezelfde tijd
te verdelen onder meer kinderen. Het helpt hierbij om niet te hoge eisen te stellen aan jezelf. Hoe
meer eisen hoe meer stress en hoe meer stress, hoe minder ruimte voor echte aandacht. Onthoud
goed dat het gaat om de kwaliteit van de aandacht en niet om de kwantiteit! Kijk of je regelmatig
even iets met elk kind afzonderlijk kunt doen; samen een boodschap, koken of een spelletje. Heb je
een partner? Wissel dan het naar bed brengen van de kinderen af. Zo heeft ieder kind zijn eigen
aandachtmomentje met beide ouders.
Oprechte aandacht geven zit hem niet in het aantal uren dat je bij je kind bent. Het zit hem in de
manier waarop je de tijd besteed als je bij hem bent. Meerdere korte momentjes op een dag (vaak
zijn een paar minuten al genoeg) werken beter dan 1 of 2 keer per dag een kwartier of een half uur.
Jouw oprechte aandacht stimuleert je kind om positief bezig te zijn. Zo hoeft hij minder vaak op een
negatieve manier jouw aandacht te vragen.
Meer advies nodig? We denken graag met je mee!
Weet je even niet hoe je bovenstaande kan toepassen? Neem gerust contact met ons op:
Telefoon: 035 – 6926350 | E-mail: info@jggv.nl
Op onze website geven wij ook praktische informatie over gezond opgroeien en opvoeden. Hier tref
je ook ons cursusaanbod en informatiemateriaal voor ouders.

