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Lockdown - scholen sluiten door coronacrisis
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Nieuwsbrief 9 (onder voorbehoud)

Beste ouders/verzorgers,
De eerste dikke week van de lockdown en daarbij het thuisonderwijs zit er alweer op. Ik wil u allen
complimenteren over het snelle opstarten van het thuisonderwijs hiervan. We merken een enorm
verschil hierbij ten opzichte van de eerste lockdown in het voorjaar. We hebben alle kinderen
nagenoeg direct in zicht gekregen. Erg fijn om te merken. Uiteraard weten we dat het voor u een
enorme belasting kan zijn om naast uw eigen werk het schoolwerk te begeleiden van uw kind(eren).
De leerkrachten proberen u hierbij zoveel mogelijk te ontlasten door veelvuldig met de kinderen in te
loggen en instructies te geven. Wij vragen u wel erop toe te zien dat uw kind ook daadwerkelijk op de
afgesproken tijd ingelogd is.
Ik kwam op social media een mooi stukje tegen wat ik u niet wilde onthouden om u een hart onder de
riem te steken:

Lieve ouders,
Wees niet bezorgd over schoolwerk en schoolresultaten.
Wij pakken het gewone onderwijs weer op zodra dat kan
en geven de leerlingen de hulp die zij nodig hebben.
Dat is onze superkracht.
Wat wij niet kunnen is het ongedaan maken
van de stress die deze tijden geven.
Dus voor nu vragen wij u: wees kalm,

wees sterk en zorg voor vrolijkheid en plezier.
Geen enkel kind loopt voor, geen enkel kind loopt achter.
Uw kinderen zijn precies daar waar ze zouden moeten zijn.
Liefs, al het onderwijspersoneel.

Vanavond horen wij van het ministerie of de lockdown verlengd zal gaan worden. Geruchten zeggen
ons dat dat inderdaad het geval zal zijn. We wachten het af wat de periode zal worden van een
eventuele verlenging. Ik zal u deze week verder informeren over de weken vanaf volgende week
maandag 18 januari.

Noodopvang
Wij merken deze tweede lockdown dat in de noodopvang veel meer kinderen opgenomen worden dan
in de eerste lockdown het geval was. We werken met man en macht de noodopvang zo goed mogelijk
vorm te geven, maar door het enorme aantal kinderen merken we ook dat dit steeds lastiger wordt.
Wij willen u op het hart drukken om alleen van de noodopvang gebruik te maken als u in een vitaal
beroep werkzaam bent en die dag moet werken. We houden hierbij de schooltijden aan, maar mocht
u eerder uw kind op kunnen halen, dan is dat geen enkel probleem voor ons.
Wilt u alvast nadenken over de komende week/weken of en wanneer u van de noodopvang gebruik
moet maken? U krijgt later deze week informatie hoe u dit aan ons door kunt geven. We zullen deze
vraag weer bij eenieder van u neerleggen. Ook als u de afgelopen twee weken bepaalde vaste dagen
van de noodopvang gebruik heeft gemaakt gaan we er niet automatisch van uit dat dat de komende
periode weer het geval zal zijn.

CJG-Webinars Kind en Media
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een mediacoach
van Bibliotheek de Groene Venen twee Webinars over Kind en Media.
Beeldschermgebruik door kinderen. Daar kun je je wel eens zorgen
over maken. Tijdens deze avond bespreken we de voor en nadelen
van het gebruik van beeldschermen en online media door kinderen.
Je krijgt tips hoe je je kind mediawijs opvoedt.
Er is één webinar voor ouders van kinderen van 4-8 jaar en één
webinar voor ouders van kinderen van 9-12 jaar.

Datum:
Tijd:
Kosten:

Voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar: dinsdag 19 januari 2021
20.00 - 21.30 uur
€ 5,- p.p.

Geïnteresseerd? Aanmelden via www.cjgcursus.nl

De Triple P training Positief opvoeden
voor gescheiden ouders start online!
Op 19 januari 2021 start het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de gratis training Positief opvoeden
voor gescheiden ouders. Gezien de coronamaatregelen wordt deze training deze keer online
gegeven.
Deze training is voor ouders die in een (v)echtscheiding zitten of die net achter zich hebben en die
problemen ondervinden als gevolg van deze scheiding.
Als gevolg van een scheiding kun je als ouder met allerlei problemen te maken krijgen. Bijvoorbeeld
door conflicten met je ex-partner, doordat je lastig met de situatie om kan gaan of doordat er
emotionele of gedragsproblemen bij je kind(eren) optreden. De Triple P training Positief opvoeden
voor gescheiden ouders geeft je simpele, duidelijke handvatten over hoe om te gaan met de gevolgen
van de scheiding. Tijdens de training leer je om te gaan met de veranderingen als gevolg van de
scheiding:
●
●
●
●
●

hanteren van conflicten
omgaan met de scheiding en bijbehorende emoties
mogelijke gevolgen voor de kinderen,
ontwikkelen van een eigen probleemoplossend vermogen
een goede balans vinden tussen werk, gezin en ontspanning

De training is te volgen door één ouder, of door beide ouders. In het laatste geval zitten de
ouders nooit in dezelfde groep. De leeftijd van de kinderen speelt geen rol.
De cursus bestaat uit 5 online bijeenkomsten en een telefonisch contact en start op dinsdag 19
januari 2021. Omdat kinderen niet aanwezig mogen zijn is de cursus van 19.30-21.30 uur. De cursus
is gratis.
Startdatum: Dinsdag 19 januari 2021
Tijd:
19.30-21.30 uur
Kosten:
Geen
Geïnteresseerd? Aanmelden kan via www.cjghillegom.nl of klik hier.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

