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START VAN 2021
Het team van IKC de Pijler wenst alle
kinderen en ouders voor 2021 veel
liefde, geluk en gezondheid, ook voor
alle geliefden om u heen.
De start van het onderwijs in dit nieuwe
jaar is anders dan we wensen voor uw
kind, u en onszelf. Toch proberen we
gezamenlijk, u en wij, datgene te doen
wat nodig is voor onze kinderen in
deze lastige situatie. En dat kunnen we
in nauwe samenwerking! Dát is
belangrijk en dan hoeft u het niet eens
te zijn met de vorm die we hebben
gekozen.
Dus: Ontmoet de leerkracht online,
laat uw kinderen online vragen stellen
aan de juf, stel u eigen vragen via
Schoudercom of ook online, gebruik de instructiefilmpjes én laat het mij weten als iets niet
loopt zoals afgesproken. Dat kan via Schoudercom, u kunt ook naar school bellen. Ik ben
er alle dagen. En vergeet u alstublieft niet dat we weten dat u uw best doet, dat doen wij
ook. Meer kunnen we niet, nu de scholen gesloten zijn. En dat is prima!
We hopen snel op betere tijden, maar mochten de scholen op maandag 18 jan. a.s. niet
open mogen gaan van de overheid, dan gaan we mét uw feedback door op de ingeslagen
weg. U kunt ons dan weer aan de voordeur verwachten om werk op te halen en af te
geven. Meer informatie hierover volgt uiteraard zodra het vervolg na 18 jan. a.s. bekend is.

‘n Goed, beter, best 2021 gewenst, met vriendelijke groet, Anja de Jong
TIPS VOOR THUIS
Met dank aan Irene de Jong, pedagogisch coach van De Hoeksche School kinderopvang,
wellicht bruikbare tips om er thuis het beste van te maken!
“Hoe zorg ik er voor dat alle ballen in de lucht blijven en de kinderen de aandacht krijgen die ze
nodig hebben, zonder dat de tablet, telefoon of PlayStation te heet worden van het gebruik
ervan. Goede vraag waarbij we allemaal zoekende zijn naar een passend antwoord! Daarom
hierbij een aantal tips om wat inspiratie op te doen:
1. Zorg voor een dag structuur. Plan de dag in met tijd voor huiswerk, ontspanning, momentjes
samen met de kinderen en bijv. een bewegingsactiviteit.
Wanneer er duidelijke afspraken gemaakt worden met schoolgaande kinderen over zelfstandig
werken, kan u als ouder ook eventjes werken. Zet bijv. een klokje om duidelijk te maken
wanneer er stil gewerkt wordt en plan een moment wanneer er vragen gesteld mogen worden.
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Een koffiepauze op het werk, is nu een koffiepauze thuis met de kinderen. Even een aantal
minuten samen wat drinken om vervolgens weer door te gaan.
2. Wanneer er tijd geïnvesteerd wordt in de kinderen, zullen zij zich gezien en gehoord voelen,
waardoor de tijd dat ze zelfstandig kunnen spelen/werken langer wordt. Samen spelen is van
groot belang, ouders zijn hierin een voorbeeld voor de kinderen, om te zien hoe ze moeten
spelen met bepaald speelgoed.
3. Maak afspraken over het gebruik van de elektronische spel apparatuur. Beperk dit echt
(afhankelijk van de leeftijd) tot een half uurtje of uurtje per dag.
4. Maar wat dan te doen als die tablet, PlayStation, telefoon, computer enz. uit staat….? Plan
een “gezinsvergadering” met de oudere kinderen en ga samen activiteiten verzinnen die
binnen of buiten veilig uitgevoerd kunnen worden. Misschien iets doen/maken voor de
eenzame ouderen, knutselen met de wc-rollen, oude kranten, schoenendozen enzovoort. Een
legpuzzel met 1000 stukjes.. of meer, waarbij jullie in de korte pauzes samen wat stukjes
kunnen leggen.
5. Spelletjes: Er liggen vast nog wel ergens in huis spelletjes onder het stof, achter het luik of in
een kast. Bijvoorbeeld Yahtzee super simpel, maar wel erg leuk. En daarnaast voor
schoolgaande kinderen educatief voor het rekenen. En wanneer de spelletjes naar de
rommelmarkt zijn gegaan, kan er altijd memory geknutseld worden, of Twister gemaakt
worden van vuilniszakken en gekleurd papier.
6. De laatste tip voor ons als ouders: zorg ook voor jullie zelf. Ga af en toe een blokje om, even
uitwaaien. Het is al een vreemde en nare tijd voor ons en de kinderen, daarom extra belangrijk
om het hoofd koel te houden.
Wanneer de grond echt wegzakt, is dit echt geen falen. Blijf er dan niet mee lopen, maar deel
het, zoek hulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan hier zeker bij helpen.
Ik wens iedereen een goede tijd toe in deze bijzondere periode. Stay save!”

AGENDA
Wo. 13 jan. Studiemiddag voor het team. Sinds 1,5 jaar volgt het team een studie om de
didactische vaardigheden te verbeteren. Immers wat goed is, kan altijd beter.
Woensdagmiddag is voorlopig de laatste bijeenkomst. Deze volgen we (deels) online in
verband met de corona maatregelen. We vinden het belangrijk ons door te ontwikkelen.
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