Deze weken werken we aan het onderwerp ‘Wennen’. Aan het begin van het schooljaar moeten alle
kinderen (weer) wennen aan het schoolritme, de leerkracht, hun klasgenoten en nieuwe taken.
Veranderingen en nieuwe situaties kunnen spannend zijn. In deze ouderbrief geven wij u een
samenvatting van wat er globaal in de groepen 1 t/m 8 wordt aangeboden. Het kan dus zijn dat
sommige punten niet in de klas van uw kind behandeld worden. U kunt altijd even kijken in de klas
naar de Goed Gedaan plaat wat er specifiek in de klas van uw kind wordt besproken.
In de klassen komt het volgende aan de orde:







Aan iets nieuws/ veranderingen moet je vaak even wennen. Elke verandering heeft nadelen
maar zeker ook voordelen. Je went sneller als je let op de voordelen en wanneer je je
verantwoordelijkheid neemt. Je kunt piekeren over wat er misschien mis kan gaan, maar je
kunt beter denken aan wat vast leuk wordt.
Je went sneller aan elkaar als je je voorstelt. Hoe stel je je voor aan mensen die je nog niet
kent: aankijken, hand geven, je naam noemen en eventueel iets vertellen. Mensen die je wel
al kent kun je begroeten door hallo te zeggen, een hand te geven en/of een kus. Je begroet
verschillende mensen op diverse manieren.
Op internet gebruiken mensen vaak andere namen, je kunt je daar anders voordoen dan wie
je in werkelijk bent.
Aan nieuwe taken moet je vaak even wennen, maar na een tijdje gaat dit vanzelf, kijk terug
op wat je vroeger moeilijk vond. Het helpt als je jezelf moed inspreekt.

Wanneer u thuis wilt aansluiten bij dit thema kunt u:







Met uw kind bespreken wat er die dag gaat gebeuren en dit eventueel visueel maken op een
planbord of in een agenda.
Met uw kind samen verschillende taken stap voor stap aanpakken.
Bespreken waar uw kind aan heeft moeten wennen of nog aan moet wennen. Vaak is het fijn
voor uw kind om ook uw ervaring te horen.
Oefenen hoe uw kind zichzelf moed in kan spreken. Luister naar de zorgen van uw kind en
focus op de leuke dingen die gaan komen.
Praten met uw kind over internetgebruik, denk daarbij aan telefoonnummers geven,
wachtwoorden delen en het afspreken met een virtuele vriend.
U kunt uw kind een steeds grotere verantwoordelijkheid geven, voor uw kind is het fijn
wanneer ze dingen zelf ook kunnen en mogen regelen.

