
  
 
  

 
www.koc.nu  
toegang@koc.nu KOContact - gezin 2020 – 10 (Special) 1/1 

 

 

KOContact – gezin - (Special) 

 

WIST U DAT   
 

˗ er vanaf 4 januari weer 
Bijbelvertellingen te beluisteren 
zijn via onze livestream op onze 
website? 

˗ KOContacten terug te lezen zijn op 
de website?: 

˗ https://kocdiensten.nu/kocontact/
- de volgende brief eind januari 
2021 volgt? 

˗ 2021 een jubileumjaar is voor KOC 
diensten en daarom een 
jubileummagazine verspreid wordt? 

 
 
 
 
 
 
 
Voor alle data in dit KOContact geldt: 
Deo Volente. 

Beste ouder(s) / opvoeder(s), 
 

Nederland zit op slot. Opnieuw zijn de scholen gesloten. Opnieuw zijn leerkrachten druk 
geweest met het klaarmaken van thuiswerkpakketjes. Opnieuw ziet u een periode 
tegemoet van thuisonderwijs. Opnieuw komt bij veel ouders de vraag boven: Hoe gaan 
we dit met elkaar doen? Sommige ouders hebben er zin in om weer met de kinderen aan 
de slag te gaan. Er zijn ook veel ouders die er tegen op zien. Daarom willen we u een 
hart onder de riem steken en laten weten dat we met u mee leven en denken. Het 
thuisonderwijs valt na een vakantieperiode. Dat kan de omschakeling wat lastiger voor u 
maken. De school begint weer op 4 januari 2021, maar de kinderen blijven thuis. Ons 
advies is: denk terug aan de periode in maart. Wat hielp u om het thuisonderwijs goed 
te organiseren? Denk aan een vast dagritme, een weekplanning op papier. Begin de dag 
met het samen luisteren naar Gods Woord. Zorg voor afwisseling tussen inspanning en 
ontspanning. Stel niet te hoge eisen aan uzelf en aan uw kinderen. Relatie gaat voor 
prestatie. We verwijzen in deze korte editie naar onze vorige KOContacten.  
Blader er nog eens door heen. Wellicht geeft dat weer ideeën voor nu.  

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst! 
 

Met vriendelijke groet,  
Advies- en Redactieteam KOContact gezin 

 

HULP NODIG? 
 
Neem contact met ons op als u vragen of 
zorgen hebt over uw kind. We denken met u 
mee op een breed terrein aan thema’s: uiten 
van gevoelens, weerbaarheid, negatief 
denken over zichzelf en anderen, (faal)angst, 
sociale angst, verlatingsangst, dwangmatig 
gedrag, moeite met leren, dyslexie, 
dyscalculie, goed kunnen 
leren/hoogbegaafdheid, omgaan met rouw, 
geplaagd worden, sociale vaardigheden, 
slaapproblemen, 
eetproblematiek, ADHD/ ADD, autisme, 
seksuele ontwikkeling, planning en 
organisatie van huiswerk, taken, 
zelfredzaamheid, enz. Wanneer u vragen 
heeft of u wilt zich aanmelden voor 
diagnostiek, begeleiding of behandeling, 
stuurt u een mail naar toegang@koc.nu met 
vermelding van uw naam en 
telefoonnummer. 
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