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Agenda
20 nov.
28 nov.
29 nov.
3 dec.
5 dec.
12 dec.

Vergadering OV
Spreekuur GGD (verpleegkundige)
Maansluiting groep 4
MR vergadering
Sinterklaas op De Schakel
Informatieavond V.O.

Niemand voor de klas
Net voor de stakingsdag op woensdag 6 november
heeft basisschool De Schakel het lied ‘niemand voor
de klas’ via internet verspreid. Het lied gaat over
het lerarentekort en over de kunstgrepen die wij als
basisschool moeten toepassen. Hoewel er nog
steeds geen structurele middelen (en dus ook geen
structurele oplossingen voor het toenemende
lerarentekort zijn) hopen we met dit nummer de
aandacht van de betrokken partijen te hebben
getrokken.
Mocht je geen genoeg van het nummer krijgen, is
het hier te vinden: https://youtu.be/wgvyN92x7Is
Het artikel in het Brabants Dagblad staat hier.

Hoeveel cadeaus
Natuurlijk beslis je als
ouder zelf over het
aantal cadeaus dat je
geeft. Jij weet hoeveel geld je kunt besteden.
Bedenk dat vooral jonge kinderen even blij zijn met
een goedkoop cadeau als met een heel duur
cadeau. Maak in elk geval goede afspraken. Spreek
bijvoorbeeld een vaste dag in de week af voor het
schoen zetten.
Bang voor Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest is natuurlijk heel erg leuk, toch
kunnen kinderen Sint of Piet eng vinden. Neem
deze angst serieus. Probeer samen stap voor stap
de situatie aan te gaan. Forceer niets, hierdoor kan
je kind nog banger worden. Verplicht je kind dus
niet meteen om bij Sinterklaas op schoot te gaan
zitten. Maar begin bijvoorbeeld met een hand
geven. Geef een compliment als het rustig is
gebleven in de buurt van Sinterklaas of Piet.
Twijfel
Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen gaan
twijfelen over Sinterklaas. Wees dus voorbereid op
lastige vragen. Pas vanaf 8 jaar zijn kinderen zich
wat meer bewust van de echte wereld. De kans is
dan groot dat je kind de verhalen over piet die door
een schoorsteen past niet meer zo snel gelooft.
Voor veel kinderen is dit dan ook de leeftijd dat ze
niet langer meer in Sinterklaas geloven.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare
informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die
aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd?
Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeienen-opvoeden/nieuwsbrief-groei/

Sinterklaastijd
Bijdrage van Ilse van Wijk, GGD Gelderland-Zuid
Veel gezinnen in Nederland vieren het
Sinterklaasfeest op 5 december. In de periode voor
5 december wordt in winkels, op televisie en op de
meeste scholen aandacht besteed aan de komst van
de Sint. Dit is een spannende maar leuke periode
voor kinderen. Als ouder kun je zorgen hebben over
het sinterklaasfeest.

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp?
Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en
gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen,
gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van je kind. Bellen of mailen voor advies of een
afspraak kan via;
Telefoon: 06-21237731
E-mail: ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid
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