
 
 

16-12-2021 

 
Corona update 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
  
Dinsdagavond is in de persconferentie door het kabinet medegedeeld dat de scholen gaan sluiten voor 
een vervroegde kerstvakantie. Wij hebben al vragen hierover van ouders ontvangen. We zullen die 
niet individueel beantwoorden, u leest hieronder wat dit betekent in de praktijk: 

  
- Komende vrijdag start om 15.00 uur de kerstvakantie voor de leerlingen. 
  
- We verzorgen geen online onderwijs. Via ouderportaal zullen de leerkrachten wel aangeven wat de 
kinderen zouden kunnen oefenen. 
  
- We verzorgen noodopvang voor de ouders met een cruciaal beroep. Het kabinet heeft ouders 
opgeroepen om alleen in uiterste nood gebruik te maken van de noodopvang. Wij onderstrepen deze 
oproep. Mocht u gebruik moeten maken van de noodopvang kunt u dit aangeven via deze 
link: https://forms.gle/D9dnFLThyEZKUeRb6 
Graag zouden we dit voor vrijdag 12 uur doorkrijgen van u. We zullen de leerlingen per parallel in een 
groep opvangen. Een collega houdt toezicht. 
  
- Het kerstdiner van woensdag 22 december komt hiermee helaas ook te vervallen. Omdat we het 
belangrijk vinden speciale en sfeervolle momenten met elkaar te blijven vieren, maken we van het 
kerstdiner een kerstontbijt! We vragen de leerlingen om a.s. vrijdag 17 december een lekker ontbijtje 
voor zichzelf (en alleen voor zichzelf) mee te nemen. In een sfeervolle klas ontbijten we gezellig samen 
en kijken we uit naar een welverdiende kerstvakantie. 
  
- De kratten van de voedselbank worden a.s. vrijdag al opgehaald. Tot vrijdagochtend 17 december 
kunt u nog spullen meegeven. 
  
Tot slot, ouders, leerlingen en leerkrachten, samen blijven we hard werken om iedere keer opnieuw 
om te gaan met de uitdagingen die horen bij Corona. We willen daarom opnieuw iedereen bedanken 
voor het meedenken in mogelijkheden! 
  

Alvast een hele fijne kerstvakantie voor iedereen en een 
gezond en gelukkig 2022, 
namens het hele team De Talisman!  
  
 

DECEMBER  

Vrijdag 17 december Kerstontbijt groep 1-8   

Maandag 20 t/m  
donderdag 23 december 

Noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep 

Vrijdag 24 december Vrije dag. Start Kerstvakantie. 

Vrijdag 24 december t/m  
vrijdag 7 januari 

Kerstvakantie 

https://forms.gle/D9dnFLThyEZKUeRb6


Afscheid Juf Carla 
 
Beste ouders, 
 
Na 43 jaar ga ik het onderwijs verlaten.  
Ik heb met ontzettend veel plezier met veel van jullie kinderen mogen werken.  
Ik wil jullie dan ook bedanken voor het vertrouwen en de fijne contacten. 
De kinderen houden een plaatsje in mijn hart.  
We zien elkaar vast nog wel eens. 
Bedankt ouders en kinderen! 
 
Een lieve groet, 
 
Carla Hendriksen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nieuws van Lumens 
 
Duidelijkheid en structuur, hoe doe je dat? 
 
Bij kinderen betekent regelmaat in het dagelijks leven rust en veiligheid. Het ene kind kan beter omgaan met 

veranderingen dan het andere. Af en toe een verandering hoeft geen probleem te zijn, maar het is belangrijk 

om als ouder zoveel mogelijk duidelijkheid en structuur te bieden 

Houd vaste tijden aan en schrijf deze op een kalender. 

Begrijpelijk taalgebruik 

Vraag of zeg één ding tegelijk aan/tegen je kind. 
Wees concreet. Zeg bijvoorbeeld niet straks maar als ik klaar ben met de afwas. 
Laat je houding en gezichtsuitdrukking overeenkomen met wat je zegt. 
Wees consequent, doe wat je zegt. 

Vast ritme 

Hou zoveel mogelijk vaste tijden aan voor het eten, slapen, spelen, huiswerk maken, sportclub, enzovoort. Je 
kunt dit op een (week)kalender schrijven. Zo heeft je kind overzicht en houvast. 

Zijn er problemen in je gezin, dan geeft het je kind een vertrouwd gevoel als een aantal dingen doorgaat zoals 
altijd. Denk aan gewoon huiswerk maken en lid blijven van de sportclub. 

Eén lijn 

Het is belangrijk dat er vaste regels en afspraken zijn, die zowel bij papa als mama gelden. Je kind weet zo waar 
het aan toe is en wat er wordt verwacht. Wanneer er duidelijke regels zijn zeurt je kind over het algemeen 
minder en luistert hij of zij beter. 

Duidelijke regels zijn belangrijk, ieder mens is anders en het is alleen maar goed als je kind daarmee leert 
omgaan. Ook op school is de ene leerkracht strenger dan de ander. Maar bij die o zo geduldige ouder moet de 
afspraak over het naar bed gaan, wel hetzelfde blijven als bij de iets minder geduldige ouder.' 

Elkaars stijl accepteren en elkaar een andere stijl gunnen, kan best lastig zijn voor ouders. Ben je het niet met 
elkaar eens in een opvoedsituatie, dan kun je dit beter niet op het moment zelf laten blijken. Het is beter elkaar 
te steunen of de situatie in elk geval over te laten aan de ouder die heeft ingegrepen. 
Wanneer je als ouder namelijk je ongenoegen uit over de ander in het bijzijn van je kind, ondermijn je het gezag. 
Zo leert je kind minder goed naar de andere ouder te luisteren. Samen zonder je kind erbij, kun je praten over 
de situatie. Zo kun je samen tot een methode proberen te komen waarbij jullie je allebei goed voelen. 

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met mij op. 

Natuurlijk kun je ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht.  

Laila Bouayachi 

06 20478620  

 

 


