
Handvatten voor het drukke en/of opstandige 

gedrag van uw kind 

Veel ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd 

zijn op zoek naar handvatten voor het drukke en/of 

opstandige gedrag van hun kind, maar deze hulp is 

niet altijd makkelijk beschikbaar. Daarom heeft de 

Vrije Universiteit in samenwerking met Accare 

Groningen een nieuw, laagdrempelig 

zelfhulp ouderprogramma ontwikkeld, voor ouders 

van kinderen (4 tot en met 12 jaar) die druk en/of 

opstandig gedrag vertonen ("Aan de Slag met Druk 

en Opstandig Gedrag"). Het ouderprogramma 

bestaat uit een werkboek en een online 

programma, waarmee ouders zelfstandig 

technieken aanleren voor de omgang met druk en 

opstandig gedrag van hun kind (zowel voor 

kinderen met als zonder een diagnose, zoals ADHD).  

Op dit moment is de Vrije Universiteit bezig met een 

onderzoek naar de effectiviteit van het 

ouderprogramma. Zij zijn op zoek naar ouders die 

handvatten zoeken voor het omgaan met druk en 

opstandig gedrag van hun kind en baat zouden 

kunnen hebben bij dit ouderprogramma. De ouders 

kunnen het ouderprogramma dan gratis doorlopen 

in ruil voor het meedoen aan het onderzoek. Meer 

informatie over het onderzoek vindt op 

www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl.  

Flyers hierover vindt u bij de balie in de centrale hal. 

 

We dragen allemaal een steentje bij 

Namens de Fiep willen we de ouders 

bedanken die een bijdrage hebben geleverd 

aan het prachtige Sinterklaasfeest en het 

versieren van de school voor kerst. 

 

 

 

 

 

 

  

13 december 2019 

Luizenouders gezocht! 

Na de kerstvakantie is er tussen 7 en 10 januari 

weer luizencontrole. U kunt zich nog aanmelden 

om bij uw groep (of een andere groep 

natuurlijk!) de luizencontrole te doen. De lijsten 

hangen bij de groepen.  

We hopen samen de school luisvrij te houden! 

Aanmelden kan ook bij Brenda of via de mail 

bvdams@bsfiepwestendorp.nl. 

 

Handige ouder gezocht! 

We zoeken een handige ouder die de 

scharnieren van kastjes en keukenblokjes wil 

controleren en zo nodig zou willen herstellen of 

aandraaien. U kunt zich aanmelden bij Mary van 

Dams. Heel erg bedankt! 
 

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl&umid=15480a2c-8fbe-49f6-8167-aad48d9cbee4&auth=1470e4eee6ab289fedd970c39a1cbd8aa1c97a83-0f223033486655f7177be62f137813b224967e71
https://stichtingkba.sharepoint.com/sites/Fiep%20Westendorp/Gedeelde%20documenten/01%20School/Fiepflits%20inbreng/fiepflits/bvdams@bsfiepwestendorp.nl


Kerstsamenzijn 

Tijdens het kerstdiner op 19 december is er voor 

ouders een kerstsamenzijn beneden bij de 

speelzaal. We zijn opzoek naar ouders die hierbij 

willen helpen. We hebben hulp nodig bij het 

inschenken van dranken, verwarmen van 

dranken, soep opscheppen, het willen rondlopen 

met wat schalen met eten voor iedereen. We 

kunnen uw hulp goed gebruiken en hopen op 

veel aanmeldingen zodat iedereen kan genieten 

van de borrel.  

We zoeken ook nog ouders die daarna willen 

helpen bij het opruimen van de kerstversiering in 

de gangen onder begeleiding van Brenda. Kunt 

u helpen? Geef je op bij Brenda of via de mail 

bvdams@bsfiepwestendorp.nl. 

 

 

  

Gevonden voorwerpen 

Komende woensdag en donderdag worden 

de gevonden voorwerpen weer uitgestald 

beneden in de hal. Wilt u controleren of er 

niets van uw kind bij zit? 

Alles wat er donderdagmiddag na schooltijd 

nog ligt, zal worden gedoneerd aan de 

kledingbak. 

Traktatie 

Even een reminder: De kinderen mogen op 

hun verjaardag één dingetje trakteren. Bij 

twijfel kunt u overleggen met de leerkracht. Op 

deze manier voorkomen we teleurstellingen. 

Namens alle 

medewerkers van 

de Fiep! 

mailto:bvdams@bsfiepwestendorp.nl

