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Uitnodiging
Thema-avond voor alle ouders van de school.

Jij en stress, een hersenles.

14 mei van 19.30 - 21.00 uur
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wegens het succes van onze thema-avond op 15 januari, organiseren wij nogmaals een
thema-avond op dinsdag 14 mei van 19.30-21.00 uur. Deze avond is interessant voor de
ouders van heel de school. De thema-ochtend van 15 mei, die vermeld staat in de
jaarkalender, komt hiermee te vervallen.
Locatie: Afhankelijk van het aantal ouders, in de speelzaal of in de gymzaal van de school.
De avond wordt verzorgd door Jacqueline Tournier en Yentl Lassche van FlowinGrow, de
praktijk voor kinderen en hun ouders.
Ik zal alvast een tipje van de sluier oplichten:

Jij en stress, een hersenles
In ieder leven van een kind is soms sprake van stress of spanning. Dat kan komen door dingen
op school: gedoe met vriendjes of vriendinnetjes, een spreekbeurt of een toets.
Maar natuurlijk kom je als kind thuis ook regelmatig dingen tegen die spanning of stress
opleveren: ruzie met je broertje of zusje, een speeltje dat kwijt is, een spelletje verliezen, op
tijd klaar staan in de ochtend…. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Ook ouders ervaren
in meer of mindere mate spanning of stress. Door het werk, iets in de familie of misschien wel
in interactie met je kind(eren).
Wat gebeurt er nu eigenlijk als je last van stress hebt? Wat gebeurt er eigenlijk in je hersenen?
Hoe kunnen we het begrijpen? En als we het begrijpen, wat kunnen we er dan aan doen op
het moment dat de spanning of stress toeslaat?
Op de thema-avond worden alle ouders van harte uitgenodigd om dit te leren en te gaan
begrijpen. We zullen stil staan bij emotieregulatie en stressregulatie. Tevens worden er een
aantal simpele manieren besproken die kunnen helpen om een kind dat last heeft van een
driftbui of zich angstig terugtrekt te kunnen helpen.
Deze avond is tevens het startsein om op school deze uitleg ook aan de leerkrachten van uw
kind en aan alle klassen te verzorgen, zodat de gehele school gevuld is met deze kennis en
vaardigheden.

''Door deze les kunnen we met z'n allen in de klas beter begrijpen wat er gebeurt als er
een keertje ruzie is. We weten dan ook wat we moeten doen! fijn!'' (een leerkracht)
Zo kwam mijn kind eindelijk op adem... (ouder van een kind)|
“Je bent zo mooi... anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder.. maar zo mooi anders”
(Hans Andreus)|
Tijdens de avond is ruimte voor inbreng en vragen van ouders.
Komt u naar de thema-avond, wilt u dan onderstaand strookje inleveren bij de leerkracht of
mij het via de mail laten weten. Alvast bedankt.
De themaochtend “Grenzen stellen”, die helaas op 19 maart niet door kon gaan vanwege
ziekte, is verplaatst naar dinsdag 25 juni van 8.45-10.00 uur. Er volgt nog een officiële
uitnodiging. Deze themaochtend is voor de ouders van de peuters t/m groep 4.
Noteer hem alvast in uw agenda.
Fijne Paasdagen en een prettige vakantie!
Vriendelijke groet,
Anneke Willemsen,
Intern begeleider onderbouw
Anneke.Willemsen@rvko.nl

Belangrijke data:
19 april t/m 5 mei: Meivakantie
7 mei inschrijving avond4daagse 8.20 uur
8 mei inschrijving avond4daagse 8.20 uur
10 mei inschrijving avond4daagse 8.20 uur
14 mei Thema-avond, Jij e stress, een hersenles. Aanvang 19.30 uur.
7 juni sportdag kleuters (rectificatie)
25 juni Thema-ochtend “Grenzen stellen” om 8.45 uur
11 juli sportdag gr 3 t/m 8

Wat gebeurd er allemaal op de kleuter en peuterspeelplaats?

