KOContact – gezin (6)
Beste ouder(s) / opvoeder(s),
Weer naar school! Na zes weken thuisonderwijs en twee weken vakantie zijn de kinderen
maandag weer gestart. De meeste kinderen hebben er naar uitgekeken. Ze hebben de
leerkracht gemist, maar vooral hun klasgenootjes. Er zijn ook kinderen, die er juist tegenop
gezien hebben om weer naar school te gaan. Op school is het ook nog niet zoals ze gewend
zijn. Er zijn verschillende maatregelen getroffen. Er zijn in de meeste gevallen maar halve
klassen, verplichte looproutes, om de stoel van de leerkracht is een 1,5 meter cirkel,
kleuters worden niet binnen gebracht, buiten spelen gebeurt in vaste groepen enz. Er
branden als het ware overal rode lampjes: Pas op! Dat zorgt voor een bepaalde spanning.
Het ene kind voelt dat sterker dan het andere. De één kan dat makkelijker hanteren dan
de ander. Het kan zijn dat uw kind ander gedrag laat zien. Het is boos, verdrietig, dwars,
kan niet in slaap komen enz. Dit is een normale reactie. Toon begrip voor uw kind, luister
goed en stel het gerust.
Op de meeste scholen gaan de kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag naar school.
Kinderen zitten niet altijd bij hun vaste vriendjes of vriendinnetjes in de groep. Dat is voor
hen niet altijd fijn. Hoe kunt u daarmee omgaan? Ook op een ander niveau kan er spanning
zijn. Bijvoorbeeld de ongerustheid voor een grotere kans op besmetting nu kinderen weer
meer met elkaar in contact komen. Een vraag die ouders bezig kan houden: mogen kinderen
buiten schooltijd met elkaar spelen of is dat niet verantwoord? Kortom, ook in dit
zogenaamde ‘nieuwe normaal’ blijven er nieuwe vragen naar boven komen.

GEHOORDE UITSPRAKEN

KOC DIENSTEN STAAT ACHTER U

“Die kleine klasjes vind ik wel
fijn” (Meisje uit groep 7).

Na acht intensieve weken is er voor ouders een klein
beetje meer rust gekomen. Even een (halve) dag geen
schoolwerk. Het is heel verleidelijk om eens flink aan
de slag te gaan met het achterstallige huishoudelijk
werk. En dat is begrijpelijk. Toch is het belangrijk om
uzelf wat rust te gunnen. Even een moment voor uzelf,
waarop u wat tot rust kunt komen na de drukke periode
die achter ligt en die ook nog niet helemaal voorbij is.
Mogelijk ervaart u ook spanning vanwege ziekte,
kwetsbare familieleden, bent u mantelzorger enz. Er
zijn ook ouders en kinderen die meer onrust ervaren dan
in de achterliggende weken. De ene dag wel naar
school, de andere dag niet. De ene dag wel schoolwerk
en de andere dag niet. Pubers die nog thuis schoolwerk
doen, jongere kinderen die een beetje uit balans zijn.
Zoals u wellicht merkte toen het thuisonderwijs van
start ging, hielp het om structuur aan te brengen in de
situatie. U staat opnieuw voor dezelfde taak. Neem de
tijd om alle roosters van de kinderen naast elkaar te
leggen en een weekplanning te maken.

“Ik vind het fijn dat de
kinderen weer naar school
zijn. Even het schoolwerk uit
mijn hoofd en weten dat ze
het goed hebben. Gewoon
gezond zo, hoor” (Moeder).
“Nu weer wennen en genieten
van de rust. Al klinkt dat
tegenover
onze
kinderen
misschien niet leuk” (Moeder).
“Ik blijf thuis hoor mama. Mijn
vriendjes zijn niet op school
en werkjes kan ik thuis toch
ook doen?” (Kleuter).
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UITSPRAKEN ACHTERLIGGENDE PERIODE

TERUGBLIK

-

In de afgelopen periode hebben de
meeste gezinnen het thuisonderwijs
(soms met wat extra hulp) goed
opgepakt. Ouders en kinderen hebben
zich snel aangepast.
Moeders ontdekten nieuwe talenten bij
zichzelf en de kinderen. Veel ouders
vonden het leuk om het schoolwerk van
zo dichtbij mee te maken. Er zijn
kinderen die tot rust gekomen zijn en
kinderen die een sprong vooruit
gemaakt hebben in hun ontwikkeling.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ik kon altijd bij de juf terecht met mijn vragen.
Mijn dochter werd 3x per week gebeld en dan ging
de juf met haar 20 minuten lezen.
De meester belde elke week om te vragen hoe het
ging.
Mijn 2 jongens mochten 2 dagdelen naar school,
omdat ik in een vitaal beroep werkzaam ben. Ze
werden dan die dag geholpen met rekenen. Dat
vak vinden zij (en ik ook) best heel moeilijk.
Mijn dochter mocht 3x per week bij haar juf (die
in hetzelfde dorp woont) komen en dan gingen ze
samen lezen en taal doen.
Mijn zoon (ASS) werd 3x per week opgehaald door
de IB-er. Zij maakte moeilijke sommen met hem
en structureerde het schoolwerk voor de rest van
de dag. Dit was een enorme hulp voor mij.
Heel leuk dat ik via Parro foto’s kon sturen van
mijn thuiswerkende kinderen. De juf maakte er
een collage van en stuurde die vervolgens naar de
hele klas.
Mijn zoon was niet van plan om thuis aan zijn
schoolwerk te werken. Nadat de meester hem
gebeld had, lukte het wel. In die eerste week had
de meester dagelijks contact met hem. Daarna
ging het goed en werd het contact wat minder
frequent.
De uitleg d.m.v. filmpjes werd door de kinderen
erg gewaardeerd. En stiekem ook door moeder
zelf.
De kinderen waardeerden de wekelijkse
nieuwsbrief (inclusief foto’s) van de klas heel erg.
Vooral leuk als ze zichzelf terugzagen op de foto.
Door middel van de digitale lessen had mijn kind
toch het gevoel contact te hebben met de
klasgenoten.
Mijn kleuter vond de werkjes heel leuk. Vooral de
muts voor Koningsdag viel in de smaak.

Het is goed om de achterliggende
periode te overdenken. Even gaan
zitten en bedenken wat u het meest
geraakt heeft in de afgelopen periode,
uw gedachten delen met elkaar als
vader en moeder en met de oudere
kinderen. Wat denkt u dat voor uw kind
het meest ingrijpend was? Hoe is het u
gelukt om het tot nog toe vol te
houden? Welke rol heeft de Bijbel voor
u gehad in deze tijd? Als u denkt aan
voor en na uitbreken van corona, wat is
dan vooral anders?

* De aanmelding via Toegang is bedoeld
voor gezinnen die geen cliënt zijn van
KOC Diensten. Cliënten van KOC raden
we aan hun vragen te bespreken met de
eigen hulpverlener.
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TIPS VAN DE DAG

CITAAT VAN J.C. RYLE (1816-1900)

De 1,5 metersamenleving brengt
vragen met zich mee. Laat ik mijn
kind buiten met andere kinderen
spelen? Mag mijn kind bij anderen
binnen spelen?
Hoe leer ik mijn kind de juiste
afstand tot volwassenen aan? Elke
ouder zal deze vragen op een eigen
manier beantwoorden. Sta voor uw
eigen
keuzes,
maar
toon
tegelijkertijd respect naar anderen
die een andere keuze maken. Zorg
ervoor dat u uw keuze ook duidelijk
uitlegt aan uw kind. Breng het kind
begrip en respect bij voor mensen die
andere keuzes maken.

Overal in de wereld wordt gehuild. Jongens en
meisjes huilen als iemand lelijk tegen hen doet, als
ze bang zijn of straf krijgen. Grote mensen huilen
soms als ze verdriet hebben of als ze iemand
waarvan ze houden, zien sterven. Kortom, waar
verdriet en pijn is, daar wordt gehuild. Kinderen,
hebben jullie er weleens over nagedacht waar al
dat huilen vandaan komt? Hebben jullie er weleens
bij stil gestaan hoe het allemaal is begonnen? Heb
je ooit gehoord hoe alle tranen in de wereld zijn
gekomen? God heeft het huilen niet gemaakt. Dat
is zeker. Alles wat God maakte, was zeer goed.
Luister naar me en dan zal ik jullie vertellen hoe
het huilen is begonnen. Het huilen is in de wereld
gekomen door de zonde. De zonde is de oorzaak
van al het huilen, van al het verdriet op de aarde.
Al het huilen is begonnen toen Adam en Eva van de
verboden vrucht aten en zondaars werden. Kijk nu
maar, mijn lieve kinderen, hoe erg je de zonde zou
moeten haten. Waak tegen de zonde. Vecht
ertegen. Er is een plaats waar helemaal niet wordt
gehuild. Welke plaats is dat? Het is de hemel. Het
is de plaats waar de mensen naar toe gaan als ze
in de Heere Jezus hebben geloofd. Daar is alleen
maar blijdschap en geluk. Daar worden geen
tranen gehuild. Ik hoop dat jullie daar allemaal
naar toe zullen gaan. Vraag in het gebed maar aan
de Heere of Hij een plekje voor je wil maken in die
wereld waar nooit wordt gehuild. Vraag Hem of Hij
jouw naam wil schrijven in Zijn Boek van het
Leven. Om jou te maken tot één van Zijn volk.
Vraag Hem of Hij je wil reinigen van je zonden en
of Hij de Heilige Geest in je hart wil geven.

Activiteiten:
Waterballonnen: het moet wel lekker
weer zijn voor een waterballonnen
gevecht, maar als het zonnetje
schijnt, worden kinderen heel blij
van zo’n gevecht.
Verfschilderij: iedereen heeft wel
een oud laken in de kast liggen.
Spreid het uit op een grote vlakte en
laat de kinderen met handen (en
voeten) in de weer gaan met
verschillende kleuren vingerverf.
Kijkdoos maken: knip een gat in de
zijkant van een schoenendoos. Maak
aan de binnenkant een mooi
tafereeltje.

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Advies- en Redactieteam KOContact gezin
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