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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een zonnige, maar frisse voorjaarsvakantie. Wat een
feestje weer om gistermorgen ouders te mogen ontvangen in de school bij de onderbouw! Kinderen
glunderden helemaal. Heel prettig dat de maatregelen zo geminimaliseerd zijn omtrent corona. Dit
betekent ook meteen dat er weer veel georganiseerd kan gaan worden op school
naast de lesactiviteiten. De ouderraad speelt hier een belangrijke rol in en kunnen
daarbij altijd veel extra handen gebruiken van ouders voor diverse taken als bijv.
versieren, limonade schenken, etc. Ook kan er weer heel gericht naar een
schoolreisje toegewerkt worden. Uiteraard krijgt u hiervan op korte termijn informatie over vanuit de
ouderraad. Ook m.b.t. de betalingen hiervan. Zonder uw bijdragen kunnen er namelijk geen
activiteiten georganiseerd worden en dat zou jammer zijn. Mocht u in de gelegenheid zijn om te
helpen bij het een of ander, dan kunt u zich de komende tijd aanmelden hiervoor bij de ouderraad.
Hier komen nog gerichte berichten over via mail en Klasbord de komende tijd.
Op school merken we gelukkig binnen het team dat er steeds meer leerkrachten weer op de been zijn
en lekker aan de slag kunnen. Helaas is dat nog niet bij iedereen het geval en duurt het bij sommigen
echt wat langer dan gedacht. Voor ons als school dus nog echt alle zeilen bijzetten om de groepen te
kunnen bemannen. Zeker in de kleutergroepen speelt dit een rol. Houd er dan nog rekening mee dat
er af en toe een dag geen vervanging is en we noodgedwongen de groep thuis moeten houden.
Uiteraard proberen wij dit aan alle kanten te vermijden.

In de kalender staat dat a.s. donderdag groep 5/6 een voorstelling zou geven
voor de kinderen van de Daltonschool, ouders, opa’s/oma’s, buren, etc.
Doordat de corona versoepelingen nog erg onzeker waren en er ook echt tijd
nodig is om te oefenen met een groep kinderen wordt deze voorstelling
verschoven. U hoort z.s.m. wanneer deze zal zijn.

De oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt het nieuws, en daardoor ook veel leerlingen,
leerkrachten en scholen sterk bezig. In sommige gevallen raakt het hen
direct, bijvoorbeeld omdat ze familie in het oorlog-verwikkelde land hebben
wonen. Op andere plekken melden ontheemde Oekraïense gezinnen zich
bij een school. Als school bieden wij ruimte voor de diverse gevoelens
hierover en faciliteren wij het gesprek richting de kinderen. Dit doen wij uiteraard vanuit de leeftijd en
belevingswereld van de groep. Mocht u specifieke vragen hebben over het bespreken van dit
onderwerp omtrent de groep van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van de
betreffende groep.
Hoe kunt u het gesprek met uw eigen kind(eren) over het conflict tussen Rusland en Oekraïne
aangaan?
Je kan er niet meer omheen: Rusland en Oekraïne zijn in oorlog. Grote kans dat jouw kind hier iets
over opvangt, thuis, in de klas, op televisie of op social media. Het kan dus zijn dat jouw kind hier
vragen over heeft. Misschien maakt je kind zich zorgen of begrijpt het niet wat er precies aan de hand
is. Of misschien kennen jullie mensen die daar wonen. Of hebben jullie zelf te maken gehad met
geweld of een gedwongen verhuizing waardoor het extra reacties oproept in het gezin.
In alle gevallen is het goed om over de oorlog te praten, maar hoe pak je dat aan? Het belangrijkste
is: stel vragen en luister naar je kind. Hieronder 5 tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen.
Tip 1. Kijk, luister en stel vragen
Denk jij dat je kind iets heeft opgevangen over het conflict tussen Rusland en Oekraïne en denk je
dat het je kind bezighoudt? Het kan zijn dat je kind er zelf over begint. Maar ook als je kind dit niet
doet is het goed om erover te praten. Begin met vragen stellen.

Bijvoorbeeld: 'Wat heb jij gehoord over Oekraïne en Rusland? Weet jij wat er aan de hand is? Wat
heb jij gezien op sociale media?' Stel open vragen waar je kind meer op kan antwoorden dan alleen ja
of nee. Zo kom je erachter waar jouw kind over nadenkt en of jouw kind zich zorgen maakt over de
situatie.
Kijk ook goed naar je kind: denk je aan het gedrag, het lichaam of de houding te zien dat jouw kind
zich zorgen maakt? Gedrag en de lichaamshouding zeggen soms meer dan duizend woorden. Het
gedrag van je kind kan laten zien dat er vragen of emoties zijn waar je kind de woorden niet voor kan
vinden. Bespreek dit en stel hier vragen over. Is je kind stiller of meer terughoudend dan normaal?
Vraag dan bijvoorbeeld: ‘ik merk dat je wat stiller bent, wil je me vertellen waar je aan denkt?’.
Tip 2. Geef eerlijk antwoord
Wees eerlijk zonder je kind bang te maken. Heeft je kind zorgen? Geef aan dat je die zorgen begrijpt.
Zeg niet dat er niets aan de hand is, maar probeer je kind gerust te stellen. Dit doe je bijvoorbeeld
door te vertellen dat Oekraïne hier ver vandaan is en er hier dus niet gevochten wordt.
Geef antwoord op de vragen van je kind voor zover dat lukt. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben.
Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik weet het ook niet, maar gelukkig zijn er hele slimme mensen die dit nu gaan
aanpakken.’ Zo'n soort antwoord kan al veel rust geven.
Als je kind iets wil weten over de situatie kan je ook vragen wat hij of zij denkt. Er samen hardop over
nadenken kan voldoende antwoord geven voor (heel) jonge kinderen.
Voor wat oudere kinderen kan het fijn zijn om op zoek te gaan naar passende informatie. Kijk
bijvoorbeeld samen naar het jeugdjournaal (adviesleeftijd: vanaf 9 jaar) en praat over wat je ziet. Zie
je veel kapotte huizen? Zeg dan dat veel mensen geld aan het inzamelen zijn zodat die huizen weer
opgeknapt kunnen worden als de oorlog afgelopen is.
Zijn je kinderen wat ouder en hebben ze al eigen accounts op social media? Vraag dan wat ze zien
over de situatie en of ze daar vragen over hebben. Kijk ook eens samen naar die berichten en praat
over wat jullie zien.
Maak jij je zorgen over de situatie? Wees hier dan eerlijk over. Ben je bewust van je eigen gevoelens.
Als je zelf bang of gestrest bent is de kans groot dat je kind dat merkt. Probeer je emoties dus niet te
verstoppen voor je kind, maar zorg wel dat je ze vertaalt naar wat je kind begrijpt en aankan. Maak jij
je heel erg veel zorgen of ben je erg geëmotioneerd? Praat er dan eerst even met iemand anders
over zodat je wat rustiger wordt.

Let op: Ken je de wet van de dubbele bescherming? Kinderen beschermen hun ouders door niets te
zeggen als ze merken dat hun ouders bang of bezorgd zijn. Ouders doen hetzelfde, omdat ze hun
kind niet onnodig bang willen maken. Als ouder doorbreek je dit door vragen te stellen. Zo kom je
erachter of je kind bang is.
Tip 3. Houd je antwoord kort
Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag van je kind. Zorg dat je niet teveel extra informatie
toevoegt. En zorg dat je antwoord past bij de leeftijd en het karakter van je kind. Door te vragen wat
hij of zij al weet kan jij jouw antwoord aanpassen en gebruik maken van de woorden die jouw kind
gebruikt. Wees je er ook van bewust dat wat jij lastig vindt, voor je kind soms geen enkel probleem
hoeft te zijn.
Vraag na je uitleg of jouw antwoord voldoende is. Bijvoorbeeld: 'Heb je daar nog meer vragen over?'
Sluit het gesprek af met een opmerking als: 'We kunnen er altijd nog een keer verder over praten',
zodat jouw kind weet dat het altijd bij jou terug mag komen met vragen.
Tip 4. Blijf erover praten
De situatie verandert snel. De vragen en zorgen van jouw kind daardoor misschien ook. Blijf daarom
in gesprek, zodat je weet wat er in je kind omgaat. Je hoeft er niet speciaal voor te gaan zitten. Kies
liever een spontaan moment, bijvoorbeeld wanneer jullie samen de tafel dekken, of knoop een
gesprekje aan als je kind jou een vraag stelt.
Tip 5. Let op meeluisteren en kijken
Wees je ervan bewust dat kinderen vaak automatisch meeluisteren met gesprekken tussen
volwassenen. Of ze luisteren en kijken mee met het journaal voor volwassenen. Hierdoor kan jouw
kind dingen opvangen die extra zorgen geven. Het krijgt misschien meer informatie dan het begrijpt of
aankan. Let hier bewust op. Jij weet wat jouw kind aankan. Praat daarom ook zelf met je kind over de
situatie in Oekraïne.

