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Belangrijke data 
   
18 maart  Infora 13  
29 maart-2 april Paasvakantie 
 

Corona 
Het lijkt wel alsof we niet anders gewend zijn inmiddels. Toch willen we even stilstaan bij Corona en 
iedereen een compliment geven voor het zo goed opvolgen van alle maatregelen die we hebben 
moeten nemen. Of het nu gaat om de verschillende starttijden, de groepen die bij elkaar moeten 
blijven, het afstand houden of het gebruiken van een mondkapje; vrijwel iedereen houdt zich daar 
prima aan! Heel fijn; zo zorgen we voor een gezonde schoolomgeving voor iedereen en zorgen we 
ervoor dat alle kinderen zoveel mogelijk gewoon naar school kunnen. 
 
We vragen u wel nogmaals bij klachten de kinderen niet naar school te laten gaan en ze, bij klachten 
die zouden kunnen wijzen op een besmetting met Corona te laten testen.  

Oudervragenlijst 
Begin van deze week stuurden we u het verzoek een oudervragenlijst in te vullen. We zien dat een 
aantal ouders deze lijst al hebben ingevuld; bedankt daarvoor!. We hoorden ook dat de tijd wellicht 
wat krap is. Daarom hebben we de tijd om de lijst in te vullen met een week verlengd. De vragenlijst 
staat tot en met 12 maart open voor u.  
 
De oudervragenlijst is voor ons heel belangrijk. Alle scholen van SKPO 
krijgen op deze manier te lezen hoe de ouders denken over de school. Wat 
gaat goed en wat kan beter? Het kost slechts zo’n tien minuten de lijst in 
te vullen. De vragenlijst wordt verstuurd naar 1 e-mailadres per gezin. 
 
U kunt voor het invullen de link gebruiken in de mail die wij eerder deze 
week stuurden. Heel erg bedankt! 
 

Gevonden voorwerpen 
Inmiddels is de voorraad gevonden 
voorwerpen groot geworden. Dat is ook 
logisch; u kunt nu niet in de school komen 
kijken. Toch willen we u graag de 
mogelijkheid geven de verloren kleding en 
schoenen terug te krijgen. Daarvoor zullen 
we op maandag 8 maart en vrijdag 12 
maart zowel ’s ochtends als ’s middags de 
spullen buiten uitstallen. U kunt alle 
vinden aan de veld-kant van de aula. Denkt 
u aan het houden van afstand en het mondkapje? 
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Aapje kwijt… 
Tosha uit groep 1-2A,de zebra's is haar knuffel-aapje kwijt.  
Ze is daarom heel verdrietig. Wie kan haar helpen zoeken? Tosha heeft dat zelf opgeschreven en 
getekend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bericht vanuit Lumens: Positief reageren 
Door kinderen voldoende te belonen help je ze om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Belonen doe je in 

eerste instantie door kinderen complimenten te geven voor dingen die ze goed doen, wanneer ze 

aardig zijn of bijvoorbeeld meehelpen. Als een kind waardering krijgt voor de dingen die het doet of 

probeert, motiveert het ze om er mee door te gaan, moeilijkere stappen te nemen of bepaald gedrag 

meer te laten zien.  

Tips: 

Zorg dat je ruim aandacht besteedt aan dat wat goed gaat: beloon positief gedrag veelvuldig. 
 
Zorg dat je compliment gemeend is en ook positief klinkt. Beloon dus niet ‘om het belonen’, dan is het 
niet meer geloofwaardig. Een kind belonen omdat het zijn veters strikt terwijl het dat al maanden doet 
heeft niet veel zin. 
 
Belonen als een kind gezellig en leuk is lukt meestal wel. Maar het gaat er juist om dat je ook als een 
kind lastig is, of als dingen wat minder soepel lopen, dat je dan elk positief (gewenst) gedrag wat je wel 
ziet blijft belonen. Als het kind daarnaast aandacht vraagt door negatief gedrag, negeer dat dan. Zo zal 
het negatieve gedrag af gaan nemen. Een kind leert zo dat het aandacht krijgt als het positief gedrag 
laat zien en niet als het zeurt of jengelt.  
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Zorg bij belonen dat het concreet is: beschrijf wat je goed vindt en waarom. Zo heb je nog meer kans 
dat een kind het positieve gedrag een volgende keer herhaalt. “Wow Jasper, je hebt je jas aan de 
kapstok gehangen, je schoenen eronder gezet en zelfs je tas leeggemaakt. Dat noem ik nog eens 
opruimen! Heel fijn, zo hebben we meer tijd om te spelen”. 
 
Beloon ook kleine stapjes: wacht niet op het eindresultaat. Als een kind iets probeert of een begin van 
gewenst gedrag laat zien dan kun je dat stukje al belonen.  
 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. Natuurlijk kunt u ook 

voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht. U kunt me ook bellen of mailen.  

Hacer Ural, 0630885642 

 
 
 
Hartelijke groet, Maartje en Martijn 
 
 
 
 
 
 
 
 


