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Beste ouder(s) en verzorger(s), 

  
2 februari   Adviesgesprek-

ken  schoolverla-

ters 

5 februari Studiedag 

Leerlingen vrij 

12 februari  Carnaval op 

school of online 

13 februari t/m 

21 februari 

Voorjaars-

vakantie 

  

 

 

Belangrijke data  

in februari 2021 

 

 

We zitten allemaal midden in een lockdown en we weten nog niet wanneer de scho-
len weer opengaan. Wat we wel weten is dat we als school een opdracht hebben om 
de sociale contacten te beperken en daarmee eventuele besmettingen te voorko-
men. Dit is ook meteen de moeilijkste opdracht. Voor iedereen! Thuis werken voor 
ouders en tegelijk thuisonderwijs voor de kinderen, elke werkdag, is niet makkelijk. 
De reis van Brandaan blijft de kinderen en u ondersteunen met het thuisonderwijs. 
Natuurlijk is écht weer naar school gaan het allerbeste voor de kinderen maar we 
zien gelukkig ook dat het thuisonderwijs heel goed verloopt. Via, onder andere, de 
digitale Google Classrooms krijgen de kinderen les en leren ze ook via deze weg. 
Naast de online lessen geeft meester Marvin de kinderen dagelijks een online bewe-
gingsopdracht. Heel erg goed en leuk! 
 
Een compliment voor alle kinderen, alle ouders en alle juffen en meesters! 
 
Een andere opdracht die we als school hebben is het verzorgen van noodopvang on-
der schooltijd. Noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders die 
een vitaal beroep hebben en het écht niet anders kunnen opvangen. We zijn kritisch 
met het vergeven van de beschikbare noodopvang plekken omdat deze groep niet te 
groot kan worden. We zijn kritisch omdat de collega's ook online onderwijs moeten 
kunnen verzorgen. We merken dat hier veel begrip voor is en dat is heel erg fijn! We 
doen het echt samen in deze bijzondere situatie. 
 
Zodra er meer informatie beschikbaar is vanuit het kabinet neem ik uiteraard weer 
contact op met u. 
 
Namens het hele team wensen wij u, uw gezin, familie en vrienden een goede ge-
zondheid toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Geert van Stiphout 
Directeur de reis van Brandaan 
  
 

 

 

 



 

Studiedag vrijdag 5 februari  

Vrijdag 5 februari hebben de juffen en meesters studiedag. De kinderen hebben op die dag vrij. Er is die 

dag geen online les en geen noodopvang. 

 

Carnaval 12 februari  

Niet meer hossend door de hal met je ‘pekske’ aan en geen koude neuzen tijdens de optocht: zoals we alle-
maal wel weten zal carnaval dit jaar anders zijn dan we gewend zijn. We weten nog niet of we op school of 
thuis zijn tijdens dit feestje. Één ding weten we gelukkig wel, we zullen het niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Op vrijdag 12 februari zullen we op een gepaste manier een klein feestje houden. Wat we precies 
gaan doen houden we nog even geheim.   
Volgende week, na de persconferentie, kan je juf of meneer al iets meer vertellen over de manier waarop 
we elkaar die dag zullen zien. Jullie kunnen thuis vast nadenken welk feestkostuum je die dag wilt dragen.   
 
Veel groetjes, van de carnavalscommissie   
 
 

 

 
 

  

 

https://indebuurt.nl/eindhoven/gezondheid/corona/carnaval-in-eindhoven-2021-alles-wat-je-moet-weten~139445/


Voorstellen Praktijk KLIM: 
 

 

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze kruipen, rennen, klimmen, voetballen en fietsen. Of aan tafel met hun handen 

door te knutselen, tekenen en schrijven. Spelenderwijs oefenen ze hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren kinderen zo de 

vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. 

 

Er zijn kinderen die het uitvoeren van bepaalde motorische vaardigheden nog lastig vinden. Hierdoor durven ze minder snel mee te doen 

met leeftijdsgenootjes, en kan het gebeuren dat ze deze motorische vaardigheden niet verder ontwikkelen en/of minder leuk gaan vinden. 

Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer met plezier hun vaardigheden ontwikkelen, kan een kinderoefentherapeut een handje helpen. 
 

Bij de kinderoefentherapie worden verschillende motorische vaardigheden geoefend, die een kind op dat moment nog onvoldoende be-

heerst. In verschillende spelvormen en/of oefenvormen worden de vaardigheden dan getraind totdat ze weer mee kunnen komen met leef-

tijdsgenootjes. Dit is individueel, zodat het kind zich altijd naar eigen leervermogen kan ontwikkelen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort zal vanuit praktijk KLIM, Jan-Pieter Timmermans aanwezig zijn op “de Reis van Brandaan”. Hij zal in de speelzaal kinderoefen-

therapie gaan geven aan de kinderen die dit nodig hebben. Zowel de school als de ouders kunnen een kind hiervoor aanmelden (Ouders 

doen dit via de leerkracht). Uitsluitend na toestemming van ouders, zal de motoriek van het kind gescreend worden. Wanneer uit deze 

screening blijkt dat het kind gebaat is bij kinderoefentherapie, zullen ouders uitgenodigd worden door Jan-Pieter voor een oriënterend ge-

sprek waarbij de verdere therapie wordt toegelicht. 

 

Kinderoefentherapie valt in de basisverzekering, en wordt zodoende vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Er zijn dus voor de ouders geen extra 

kosten aan verbonden. 

 
Wanneer u vragen heeft kunt u even langskomen in de speelzaal als Jan-Pieter aan het werk is, of mailen naar janpieter@praktijkklim.nl 
 

Voor meer informatie over kinderoefentherapie of onze praktijk, kunt u ook een kijkje nemen op www.praktijkklim.nl of 

www.kinderoefentherapie.nl 

 

Vriendelijke groet, Van het KLIM team 

 

 

 

 

 

mailto:janpieter@praktijkklim.nl
http://www.praktijkklim.nl/
http://www.kinderoefentherapie.nl/


OUDERTELEFOON 
 
 
Voor als het thuis even te veel wordt… 
Opvoeden kan een uitdagende taak zijn. Die je graag goed wilt doen, maar soms voelt het alsof het alle-
maal te veel wordt. Weet dat je hierin niet alleen bent… Zeker tijdens de Corona Lockdown kunnen er si-
tuaties ontstaan waarbij een luisterend oor heel welkom is. Want deze periode heeft impact op ieders 
thuissituatie. 
  
De oudertelefoon 
In deze tijd kan stress in gezinnen (hoog) oplopen. Er ontstaan bij jezelf of huisgenoten de nodige vragen en 
zorgen. Hoe fijn is het dat je dan even stoom kunt afblazen bij iemand die graag naar je luistert. Zodat je 
weer met frisse moed aan de combinatie van eigen werk, opvoeden en thuisonderwijs kunt beginnen.  
De oudertelefoon is hiervoor een laagdrempelige preventieve voorziening. De telefoonlijn is gratis, dus aar-
zel niet. 
 
Meer informatie: www.oudertelefoon.nl 
Telefoon: 085 130 46 58 
Chat: www.oudertelefoon.nl 
Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur & 20.00 - 22.00 uur 
  
 

https://skozok.us15.list-manage.com/track/click?u=647ceeddfe46e44738b283478&id=73eea30dd7&e=69dc896ee0
https://skozok.us15.list-manage.com/track/click?u=647ceeddfe46e44738b283478&id=f9429bf783&e=69dc896ee0


Op tijd naar bed 

 
Je kind doet veel ervaringen op en leert veel nieuwe dingen. 

Dit kan voor veel opwinding zorgen, op het moment dat je kind naar bed gaat, spelen al deze ervaringen 
door zijn hoofd en dat kan een reden zijn waarom het kind niet kan slapen. 

Wat je kind kan helpen is zijn dag volgens een vast patroon te laten verlopen (structuur) dit bied het kind 
een gevoel van veiligheid het weet wat er gaat gebeuren. 

Het naar bed brengen kan zo een vast punt zijn. 

Op de peuterspeelzaal/school zie je ook vaak een vast patroon, het kind weet dan ook precies hoe de och-
tend of middag verloopt en weet wat er van hem verlangt wordt, dit geeft hem een gevoel van veiligheid. 

 

Tips 
Als het tijd is om naar bed te gaan zorg dan voor een langzame maar duidelijke overgang van spelen naar sla-
pen.  

 

Vertel je kind op tijd dat het tijd is om naar bed te gaan, dit om te voorkomen dat hij plotseling moet stop-
pen met datgene waar hij mee bezig    was. Zeg bv. over 10 minuten is het tijd om naar bed te gaan. 

 

Voor je, je kind naar bed brengt geen snoepjes meer geven of drinken zoals cola of chocolademelk. 

 

Probeer de dag rustig af te sluiten, geen tv., computerspelletjes of stoeipartijtjes voor het naar bed gaan. 

 

Lees een verhaaltje voor of praat nog even na over de dag. 

 

Laat een paar minuten van te voren weten dat het licht uitgaat. 

 

Maak er geen gewoonte van om bij je kind te blijven zitten tot het slaapt.  

 

Je leert het kind op deze manier dat alleen zijn echt gevaarlijk is. 

 

Ga je dagelijks ritueel met je kind naar bed brengen niet verkorten. Je kind heeft dit gauw door, op deze ma-
nier gaat het waarschijnlijk zelfs langer duren.  

 

En dan is het tijd om te gaan slapen, welterusten en slaap lekker. 



Als je kind dan niet wil gaan slapen 
Je kind uit zijn bed halen en mee naar beneden nemen is niet verstandig. Dan zeg je dat alleen zijn 

niet leuk is. Bovendien leert hij dat wat het einde van de dag had moeten zijn niet het einde is, 
het kind leert zo dat als hij maar gaat roepen of huilen, hij naar beneden mag. 

Je kan boos naar binnen lopen en mopperen dat kan een opluchting zijn voor jezelf maar niet voor 
het kind. Door deze boosheid wordt het kind nog  ongelukkiger en gespannen zodat het nog 
moeilijker kan gaan slapen. 

De middenweg, laat een kind niet huilen of roepen. Ga naar hem toe leg hem terug in bed, laat 
merken dat je er bent maar dat de dag voorbij is en dat het tijd is om te gaan slapen. Zeg bij-
voorbeeld alleen welterusten en lekker slapen en ga dan weer weg. Dit zal je misschien vaak 
moeten herhalen en soms wel dagen achter elkaar, maar als je dit volhoudt zal het werken, 
maar haal je het kind 1 keer toch even uit bed of krijgt het toch even iets extra’s dan kun je 
weer van voor af aan beginnen. 

Als jij en je partner jullie kind om beurten naar bed brengen, zorg er dan voor dat jullie het zelfde 
patroon volgen. Wees consequent 

 

Hoe laat moet een kind naar bed. 
Voor veel mensen is het om 7 uur kinderbedtijd. 

Dit kan voor sommige kinderen anders zijn bijvoorbeeld als je kind tussen de middag nog slaapt kan het zijn 
dat hij nog geen slaap heeft om 7 uur. 

Misschien is het dan raadzaam om het kind tussen de middag niet meer te laten slapen of niet te lang te laten 
slapen zodat het op tijd naar bed kan. 

Dit is niet alleen belangrijk voor het kind maar ook voor de ouder die kan dan ook rustig genieten van de 
avond. 

 

Een gezellig plekje 
Wat ook helpt om het naar bed gaan goed te laten verlopen is er voor te zorgen dat het kind de plaats gezel-
lig vind, een eigen plekje waar hij graag speelt, uitrust en gaat slapen. 

Wat in ieder geval belangrijk is , is dat het nooit een plek is waar het kind voor straf naar toe moet. 

Als je zijn slaapkamer daarvoor gebruikt is het naar bed gaan niet leuk want het lijkt dan net alsof je straf 
krijgt. 

 

 

 

 



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

 

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoed)vragen bij mij terecht.  

 

U kunt me ook bellen of mailen.  

 

Tot ziens,  

Laila Bouayachi 
06 20478620  
l.bouayachi@lumenswerkt.nl  

 

Wij vragen je om mee te werken aan dit onderzoek rondom taal-/opvoedvraagstukken.  Wij stellen het op 
prijs als je onderstaande vragen voor ons wilt beantwoorden. 

 

 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl


 
Vervanging Juf Marisa. 
 
Zoals u wellicht weet is juf Marisa in blijde verwachting. In verband met corona werkt zij van huis uit en gaat 
zij over een tijdje met zwangerschapsverlof. We hebben een goede en fulltime juf geregeld die tot de zomer-
vakantie les gaat geven in de groep van uw kind. In de bijlage stelt juf Helma van de Ven zich aan u voor. On-
line zal juf Helma steeds vaker meedraaien met juf Marisa zodat de kinderen en u alvast kennis kunnen ma-
ken. 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ik zou mezelf graag even voor willen stellen. Ik ben Helma van de Ven, ben 26 jaar en woon in Son en  
Breugel. Ik vind het leuk om te dansen en te knutselen. Afgelopen schooljaar heb ik mijn opleiding tot 
lerares basisonderwijs afgerond. Daarna ben ik begonnen als invalleerkracht bij SKPO. Ik zal 
Binnenkort les gaan geven in Blauw 1 op de reis van Brandaan. Ik kijk er naar uit om iedereen te leren ken-
nen. We gaan er een gezellig en leerzame tijd van maken. 
 
Als u meer wilt weten over mij, spreek mij dan gerust aan. 
 
Groetjes, Helma van de Ven 


