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Afscheid leerkracht en klas
De zomervakantie is al over een
paar dagen. Heerlijk even te
Info
niksen, ontspannen en genieten
van gezinstijd. Kinderen nemen
ook afscheid. Gedag zeggen tegen
de leerkrachten die je kind een jaar lang
begeleid hebben. Gedag zeggen tegen de
klas omdat je naar een andere school gaat.
Sommige kinderen vinden het makkelijk om
afscheid te nemen, ze kijken uit naar het
nieuwe jaar. En anderen willen het liefste altijd
in dezelfde klas blijven. Neem als ouders op
de laatste dag de tijd om afscheid te kunnen
nemen op een manier die je kind prettig
vindt. Dat kan een ‘Doei!’ en een high-five
zijn, een dikke knuffel of met een
afscheidsfeestje in groep 8.
Je kind blijft zitten
Een speciale noot voor de kinderen die blijven
zitten. De klas gaat verder en je kind blijft
‘achter’. Dat kan de komende tijd lastig zijn,
ook wanneer iedereen weet dat dit de juiste
beslissing is. Er is geen speciale formule om
dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar
je kind zal momenten hebben waarop het
gemis er is, een baalmoment. Er zullen ook
momenten zijn waarop je kind zich aanpast en
met goede moed verder gaat. Ook hier is
afscheid nemen belangrijk. Een fijn afscheid,
betekent vaak ook een fijne nieuwe start.
Dus hoe wil je kind graag afscheid nemen?

Vanaf september nieuw
bezoekadres
Nieuws
Vanaf september zal de
praktijk een nieuw
bezoekadres hebben. In
Delfgauw, direct naast
Monkeytown, heb ik een mooie ruimte
kunnen huren.
Deze ruimte huur ik samen met praktijk
Gedragkr8. Samen vormen wij het
‘Expertisecentrum voor kind, jeugd en gezin’.
Het voordeel van deze plek is dat het veel
ruimte en een wachtkamer heeft waar ouders
kunnen wachten als zij dat willen. Bovendien
is deze plek goed bereikbaar.
Ik kijk ernaar uit om deze plek in te richten en
aan jullie te laten zien!
Arrangementen op school
Naast de afspraken in de praktijk, werk ik ook
op scholen. Vanuit arrangementen begeleid
ik kinderen en jongeren op verschillende
sociaal-emotionele gebieden. Zoals het
hebben van zelfvertrouwen, sociale
vaardigheden of executieve functies. Ik heb
een achtergrond in het onderwijs en ik geniet
dan ook erg van om de kinderen en
leerkrachten op deze manier te begeleiden.
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