Bussum, 19-01-2018
Beste ouders/verzorgers van de Indon
Personeel
Voor de kerstvakantie ging de griepgolf door de school. Zowel leerlingen als leerkrachten
waren het slachtoffer.
Gedurende deze weken hebben we geprobeerd de gaten te dichten. Helaas waren we ook
genoodzaakt om de leerlingen soms te verdelen.
Gelukkig heeft de vakantie ons goede gedaan en zijn we in goede gezondheid weer gestart.
Behalve meester Erik. Meester Erik heeft last van hevige benauwdheid. Na meerdere
onderzoeken en een week in het ziekenhuis is er een verslechtering van zijn astma
geconstateerd. Meester Erik is ondertussen weer thuis en zal daar verder herstellen en
aansterken.
Met ingang va hebben alle gaten gedicht en hopen we dat iedereen ingoede gezondheid
blijft.
Ter vervanging van meester Erik zult u de komende weken juf Manon zien. Zij is aanwezig op
dinsdag, woensdag en donderdag. Juf Manon is een bekende binnen onze stichting en zal
ons de komende weken ondersteunen.
Speelgoed van thuis
In de klassen ervaren de leerkrachten dat er steeds vaker speelgoed van thuis meekomt. Dit
zorgt vaak voor onrustige en onduidelijke situaties. U kunt hierbij denken aan stuiterklei,
kneedgum, etc.
De regel is dat speelgoed van thuis, blijft thuis en speelgoed van school hoort op school.
Binnen onze school zijn er leerlingen die het nodig hebben om iets in hun handen te hebben
om zich beter te concentreren. Dit is vaak op aanraden van deskundigen. De leerkracht is
hiervan op de hoogte en dit is dan ook de uitzondering op de regel.
Zou u als ouder erop willen toezien dat het speelgoed thuisblijft, zo voorkomen we
onduidelijke situaties.
Parkeren
In de periode tussen de herfstvakantie en kerstvakantie hebben we met regelmaat
gecontroleerd bij de straat voor veiligheid en dan met name parkeren op de stoep. Helaas
constateren we de laatste tijd dat er weer steeds vaker auto’s op de stoep staan. Dit zorgt
voor onveilige situaties.
Nogmaals het verzoek om door te rijden en verderop in de parkeervakken te parkeren. Zo
kunnen onze leerlingen en andere voorbijgangers veilig over de stoep lopen.
Rapport
Mocht u het rapport van uw zoon/dochter nog thuis hebben. Zou u deze dan zo snel
mogelijk willen meegeven naar school. Dan kan de leerkracht het rapport gaan vullen.

Nog even ter herinnering
• Woensdag 24 januari; start Nationale Voorleesdagen
• Maandag 29 januari; studiedag, alle leerlingen zijn vrij
• Vrijdag 2 februari; rapporten mee naar huis
• Week 6; rapportgesprekken
• Donderdag 22 februari; studiedag, alle leerlingen zijn vrij
• Week 9; voorjaarsvakantie
Mobiele telefoons
Steeds meer leerlingen komen op school met mobiele telefoons. Deze zijn gedurende de
schooldag niet nodig. De regel op school is dan ook dat de telefoons in de ochtend worden
ingeleverd bij de leerkracht. Deze legt de telefoons achter slot en grendel. Zo kan er niks
mee gebeuren. Na schooltijd kunnen ze gewoon weer mee naar huis.
Mocht het zo zijn dat een leerlinge gedurende de dag wordt gezien met zijn/haar telefoon,
dan wordt deze ingenomen en bewaard bij de directeur. Mocht een leerling voor een
tweede keer gezien worden, dan wordt er samen met de ouders een passende consequentie
bedacht.
Nieuws van onze schoolmaatschappelijk werkster; Thecla Radersma

Januari 2018: Wat vindt mijn kind eigenlijk van mijn smartphone gebruik?
Aandachtstrekkers
Het is veel in het nieuws: schermen en social media zijn voor kinderen enorme
aandachtstrekkers en voor ouders vaak een bron van ergernis. Afgelopen zomer bleek uit
onderzoek van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij dat kinderen zich óók
ergeren aan het mobiele telefoongebruik van hun ouders! Het blijkt dat kinderen zich
onbelangrijk voelen wanneer ouders tijdens een gezamenlijke activiteit veel en vaak op hun
smartphone bezig zijn. Kinderen hebben het gevoel dat ouders geen aandacht aan het kind
geven omdat ze steeds op hun telefoon kijken.
Strijd om aandacht
Even kijken op Facebook, even whatsappen met een vriend(in), even de mail
bekijken........het zijn leuke afwisselingen wanneer je bijvoorbeeld een groot deel van je tijd
met jonge kinderen thuis bent. Het kan heel leuk en ontspannend zijn om eventjes te
ontsnappen aan de taken van alledag, daar is niets mis mee. Maar het kan ook verslavend
werken en zo kan je ongemerkt lang of vaak op schermen zitten en je kinderen onbedoeld de
boodschap geven dat je telefoon interessanter is dan zij.

Liefde is aandacht en aandacht is liefde
Voor kinderen van alle leeftijden geldt dat ze groeien van aandacht. Kinderen genieten en
groeien van non verbale communicatie, van oogcontact en de gezichtsuitdrukking van hun
ouders. Dit is op jonge leeftijd zelfs heel erg belangrijk voor hechting. Bijvoorbeeld
oogcontact en volledige aandacht geven aan je baby tijdens de borstvoeding of flesje. Voor
oudere kinderen zijn momenten waarin ze de volle aandacht van hun ouders hebben ook
belangrijk voor hun zelfbeeld. Zij voelen zich dan letterlijk gezien. Als ouder is het ook heel
leuk om met je volle aandacht te observeren hoe je kind in een speeltuin rondrent of met
andere kinderen samen speelt. Zo leer je je kind op een andere manier kennen.
Nieuwe gewoonten
Het nieuwe jaar is een mooie gelegenheid om nieuwe gewoonten aan te leren. Waarom niet
een goed voornemen wat betreft jouw telefoon of tablet gebruik? Spreek bijvoorbeeld met
jezelf (en eventueel met je partner) af om je telefoon/ tablet aan de kant leggen tijdens
vaste momenten. Bijvoorbeeld tijdens een activiteit met de kinderen of tijdens het eten. Ook
tijdens de ochtend- en avondspits is het handig om je volledige aandacht op het gezin te
richten. Geluid uitzetten helpt om niet steeds afgeleid te worden door alle meldingen.
Probeer eens ‘schermloze uitjes’ in te plannen. Naar het bos of naar de speeltuin zonder de
afleiding van je telefoon. Heerlijke alle aandacht voor elkaar en voor het hier en nu.
Ga het gesprek aan
Wat is de mening van jouw kind over jouw mediagebruik? En wat vindt jouw kind over zijn
eigen gebruik van YouTube en social media? Deze ouder en kind quiz is een leuke manier om
het samen over deze onderwerpen te hebben en nieuwe afspraken te maken.
Heb je vragen over zelfstandigheid van je kind, of andere vragen dan kun je die altijd stellen
aan de jeugdverpleegkundige van Jeugd en Gezin, of binnen lopen bij het CJG. Je bent van
harte welkom!
Groet,
Team de Indon

