
 

De Wijzer 8 januari 2021 

Wij wensen iedereen een Gelukkig en Gezond 2021! 

Een gezond nieuwjaar heeft op dit moment 

een heel andere lading dan de afgelopen 

jaren. We realiseren ons als nooit tevoren hoe 

belangrijk onze gezondheid is. En hoe groot 

de consequenties zijn, als deze gezondheid 

onder druk staat. Consequenties voor jong en 

oud, voor iedereen. Voor onze kinderen 

betekent dit dat zij op dit moment thuisonderwijs krijgen en voor de collega’s dus 

thuisonderwijs verzorgen. Van ouders vragen wij thuisonderwijs te begeleiden. Ons 

verstand begrijpt deze keuzes, ons hart wil dat we elkaar kunnen zien en aanraken. 

Dat kinderen gewoon op school zijn, bij hun klasgenootjes en bij de juf of de meester. 

We willen en gaan er samen met jullie het beste van maken. Neem s.v.p. contact op 

met de school als er vragen zijn of als jullie feedback willen geven. Ook al zijn we 

fysiek op afstand, we blijven heel nabij! 

Open dag verplaatst naar woensdag 27 januari. 

Omdat de scholen gesloten zijn is de open dag 

verplaatst naar woensdag 27 januari. Mocht de 

lockdown periode worden verlengd, dan gaat de 

open dag toch door. Uiteraard nemen we alle 

regels (met betrekking tot afstand houden) in acht 

zoals dit nu worden voorgeschreven.  Bij de 

weektaak van de kinderen zit een poster van de 

open dag. Wij vinden het zeer fijn als jullie de 

open dag onder de aandacht willen brengen bij 

vrienden, buurtgenoten en kennissen onder 

andere door deze poster bij een gezin met jonge 

kinderen in de brievenbus te doen. Alvast bedankt! 

 

 



Gratis online masterclass voor ouders van kinderen met autisme/adhd. 

(maandag 8 februari, 20.00-21.00 uur) 

‘Weer was de dag niet gegaan zoals ik mij 

had voorgenomen bij het opstaan. We waren 

weer van de ene ruzie in de andere strijd 

beland, mijn geduld was op en ik wist oprecht 

niet meer hoe ik nu nog eten op tafel kon 

krijgen. En uiteindelijk belandde zelfs dat eten 

voor een groot gedeelte op de grond. 

Ik wist niet meer wat ik nog moest doen en 

proberen kon om deze dag tot een goed einde te krijgen. Eigenlijk wilde ik alleen 

maar onder mijn deken in mijn bed kruipen en heel hard en lang huilen. En daarna 

heel lang slapen, zolang tot alle problemen voorbij zouden zijn. 

Zo had ik het mij indertijd absoluut niet voorgesteld toen onze kinderen geboren 

werden. Ik zou die moeder van het koekjes bakken worden in plaats van de moeder 

die ik nu was geworden.’ - Nicole Hoogenboom 

Hier kun je je aanmelden voor de masterclass of via deze 

website: https://kempen.op-shop.nl/592/gratis-online-masterclass-voor-ouders-van-

kinderen-met-autisme-of-adhd 
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