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MR-vergadering
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Spreekuur GGD Gelderland Zuid
Rapport 1
Rapportgesprekken
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapportgesprekken

T.S.O. – tussen schoolse opvang
Onze tussenschoolse opvang wordt
verzorgd door kinderdagverblijf
Pippi. Hoewel zij ondertussen al
ruim een jaar de overblijftaken van
De Toverfluit hebben overgenomen,
ontbreken nog vele telefoonnummers
binnen hun administratie. Daarom hierbij de vraag
aan alle ouders die TSO afnemen bij Pippi om de
gegevens correct en volledig in te vullen binnen het
ouder-/groepsportaal van Pippi.
Naast de oproep om de contactgegevens actueel te
houden, blijft de oproep naar extra TSO-vrijwilligers
nog steeds zéér urgent. Vooral op de donderdagen
is er nog een onderbezetting bij de TSO.
Op de laatste pagina van dit Schakeltje is de
volledige oproep voor extra vrijwilligers ter
ondersteuning van onze TSO te vinden.
Mocht u iemand kennen die dit wellicht leuk vindt
om te doen, zou het fijn zijn als u dit onder zijn of
haar aandacht brengt.
Meer informatie? Neem dan contact met ons op
via tso@kdvpippi.nl of bel 06-40709505.

Prikkelgevoelig en hooggevoelig
Bijdrage van Ilse van Wijk, GGD Gelderland-Zuid
Sommige kinderen zijn extra gevoelig voor prikkels
bij het zien, horen, ruiken, aanraken, proeven en
bewegen. Zij reageren hier sterker op dan andere
kinderen. Kinderen die prikkelgevoelig zijn hebben
moeite met het verwerken van prikkels. De prikkels
ervaren zij als heel sterk en kunnen deze moeilijk
negeren. Moeite met prikkels verwerken wordt ook
wel hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid genoemd.
De symptomen van prikkelgevoeligheid zijn voor elk
kind anders. Als een kind gevoelig is voor aanraking

kan het een aai over
de bol al als pijnlijk
ervaren. Als een kind
moeite heeft met het
verwerken van geluid, kan het alle geluiden als even
belangrijk ervaren. Hierdoor komen er heel veel
prikkels binnen om te verwerken. Dit kan stress,
vermoeidheid en concentratieproblemen geven.
Andere oorzaken van gedrag
Als een kind ergens sterk op reageert, kan het wat
prikkelgevoeliger zijn dan andere kinderen, maar dit
hoeft niet altijd zo te zijn. Bij heel jonge kinderen is
het soms nog lastig vast te stellen waar bepaald
gedrag door komt. Veel huilen of slecht slapen kan
bijvoorbeeld komen door prikkelgevoeligheid, maar
ook door problemen met het goed verwerken en
het onder controle houden van de emoties.
Wat kan ik doen als ouder
Het is belangrijk dat je kind zich begrepen voelt.
Praat daarom met je kind over wat het voelt en
waar het behoefte aan heeft. Bedenk samen wat
jullie kunnen doen om met de prikkelgevoeligheid
om te gaan. Wat heeft je kind nodig in een te
drukke omgeving en wat kun je doen om de prikkels
zo veel mogelijk te beperken of juist te versterken?
Meer informatie vind je op onze website bij Jeugd
en Opvoeden en op de website van het Landelijk
informatiepunt Hoogsensitieve Kinderen (LiHSK).
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/
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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