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Het aanbod op school 
Sinds twee weken hebben we de groep kinderen die naar school toe komen dikwijls gesplitst.  
De maximale grens voor 1 groep hebben we gesteld op 14 kinderen en dan splitsen we de 
groep. Op de drukste dag waren er 21 kinderen. Om de groepen te bemensen hebben de 
leerkrachten een schema gemaakt. Zo is het voor iedereen duidelijk wanneer er les moet 
worden gegeven. In de ochtend worden de cursussen gegeven zoals taal, rekenen, spelling en 
lezen. In de middag zijn er activiteiten zoals beeldende vorming, bewegingsspelletjes, 
programmeren en bouwen. Tijdens al die activiteiten werkt de leerkracht vanuit de relatie met 
het kind en de groep. Het contact dat het kind ervaart met de leerkracht en de andere kinderen 
geeft het leren een meerwaarde. Je ziet ze genieten van elkaars aanwezigheid en reacties. 
 
Meivakantie 
Eind volgende week start de meivakantie, de kinderen en het team zijn dan vrij. Er zijn ouders 
die in deze weken werken en de kinderen dan graag naar de kinderopvang brengen. Mocht u uw 
kind(eren) naar de kinderopvang willen brengen, meldt u uw kind dan ruim van te voren aan via 
kinderopvang@jabadabdoe.info. 
 
Verboden stil te staan 
De Zuiderinslag is een drukke, gevaarlijke straat waarover veel zware voertuigen rijden. Om de 
veiligheid van de kinderen te waarborgen, is het verboden om kinderen op de Zuiderinslag uit te 
laten stappen en/of stil te staan. Als u uw kind brengt of ophaalt, kunt u veilig parkeren naast 
de sporthal. 
 
Gedrag is een signaal 
Nu we met z’n allen veel thuis zitten, komen de eerste signalen binnen van kinderen en 
volwassenen die het moeilijk hebben. Stil zitten doet wat met je en bij kinderen uit zich dat in 
gedrag. Een kind is immers niet altijd in staat woorden te geven aan zijn/haar gevoelens. 
Volwassenen noemen dit vaak vervelend gedrag of dat het kind probleemgedrag heeft. Maar 
wat is dat probleemgedrag dan en hoe kun je het voorkomen? 

Geert Bettinger schrijft in zijn boek ‘door stilstaan kom je verder’ het volgende: ‘Een probleem is 
het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie.’ Hij geeft in zijn boek antwoord 
op de volgende vragen: Hoe kun je een oplossing bedenken voor een moeilijke situatie zonder 
de oorzaak te kennen? Hoe komt het dat een kind niet altijd goed laat zien wat er werkelijk aan 
de hand is? Zijn opvatting is dat het kind dat wél altijd doet. Het kind laat in ieder geval zien dat 
er wat mis is. Als je daar vanuit gaat, ben je al een stuk verder. Hier wordt een andere attitude 
gevraagd. Het gedrag zelf zal uitgangspunt moeten zijn voor verder onderzoek. Hij adviseert in 
gesprek te gaan, te kijken naar het gedrag en open te staan voor de oplossingen die het kind 
bedenkt.  

 
Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit deze nieuwsbrief, dan vragen we u ons een mail 
te sturen naar info@dehoeveschool.nl.  
 
Fijn weekend! 
 
Nancy de Graaff 
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