Nieuwsbrief september 2019

Dag allemaal,
Het is weer voorbij, die mooie zomer…
Het nieuwe schooljaar dient zich aan. De boekentassen worden boven gehaald, de brooddozen
en boeken afgestoft. We hollen nog naar de winkel voor de nodige accessoires en outfits en
genieten nog extra van die laatste vakantie-uurtjes… Of we zijn net heel enthousiast om onze
kinderen herenigd te zien met vrienden/vriendinnen en terug in het schoolritme te vallen.
In deze editie van onze nieuwsbrief geven we dan ook graag een aantal tips om het schoolritme
(terug) op te pikken.
We brengen jullie eveneens op de hoogte van onze activiteiten in september. Er zijn ook een
aantal wijzigingen in onze vormingskalender die jullie in deze nieuwsbrief kunnen terugvinden.
Wisten jullie dat er nog plekjes vrij zijn voor onze Triple P-training in Tongeren? Een ideale,
praktische, training voor ouders/opvoeders die graag op een positieve manier aan de slag willen
met opvoeding. Meer info vind je in deze nieuwsbrief.

Veel leesgenot,
Vicky en Sandy
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Overzicht van de spreekuren
Bilzen:
Huis van het Kind
Hospitaalstraat 15, Bilzen
Woensdag van 9u tot 11u
Wie? Sandy (0491.71.72.41)

Riemst:
Huis van het Kind
Sint jansstraat 8C, Herderen
Donderdag van 14u30 tot 16u30
Wie? Sandy (0491.71.72.41)

Hoeselt:
BKO Dolfijn
Beukenlaan 11, Hoeselt
Op afspraak
Wie? Sandy (0491.71.72.41)

Tongeren:
Huis van het kind
Dijk 122, Tongeren
Donderdag van 12u30 tot 14u30
Wie? Vicky (0491.71.72.40)

Voeren:
AC De Voor
Gemeenteplein 1, Voeren
Op afspraak
Wie? Sandy (0491.71.72.41)

OPGELET.
Sandy is in verlof tot en met 9 september. Het spreekuur van 4 september in Bilzen en van 5
september in Riemst zal overgenomen worden door Vicky.
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Activiteiten in september
Moeilijke eters
o WIE? Ward Achten (voedingsdeskundige)
o VOOR WIE? (Groot)ouders, plusouders, leerkrachten,
opvoeders van kinderen/jongeren van 6-18 jaar
o WAAR? Huis van het Kind, Dijk 122 in Tongeren
o WANNEER? Dinsdag 24 september van 19u – 21u
o INSCHRIJVEN? info@huisvanhetkindtongeren.be of
012 49 04 00
o KOSTPRIJS? Gratis

Etiketjes (VOLZET)
o WIE? Ann Ceurvels (kindercoach, actrice)
o VOOR WIE? (Groot)Ouders, plusouders, leerkrachten,
opvoeders van kinderen/jongeren van 6-18 jaar
o WAAR? Bibliotheek, OLV-plein 1A in Hoeselt
o WANNEER? Maandag 30 september van 19u – 21u
o INSCHRIJVEN? VOLZET; reservelijst:
huisvanhetkind@bilzen.be; 089 39 96 50 of 0472 18 69 22
o KOSTPRIJS? Gratis

Graag meer info?
Neem een kijkje op onze facebookpagina www.facebook.com/opvoedingswinkelzuidlimburg
2 april: Wereld Autisme Dag
of website www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be.

3

Wijzigingen vormingskalender najaar 2019

Taalmaatjes: op een speelse manier taal leren (tot 8 jaar)
Nieuwe datum: 3 december 2019 van 19u-21u
17 september 2019 geannuleerd

Je kind heeft faalangst. Wat nu?
Nieuwe datum: 28 november 2019 van 19u – 21u
3 oktober 2019 geannuleerd

Ouder-kindyoga
Wijziging lesgeefster: Petra Massonet (Heart & Soul)
Martine van Reempts geannuleerd
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Terug naar school: samen terug in het ritme
Bron: https://zelfvertrouwen.com/structuur-aanbrengen-in-je-leven/

Mensen (kinderen en volwassenen) hebben van nature behoefte aan orde en structuur. Het zorgt
voor voorspelbaarheid en een gevoel van veiligheid. Hoe intens deze structuur moet zijn en hoe
deze opgebouwd worden, verschilt sterk van persoon tot persoon.
Deze 10 tips bieden je inspiratie om meer structuur aan te brengen in je gezinsleven. Kies zelf de
tips en hulpmiddelen die het best bij jullie passen om mee aan de slag te gaan.
1. Leer routines aan. Routines zorgen voor bekendheid en rust.
Bespreek samen jullie nieuwe dagritme vanaf de schoolstart:
 hoe laat gaan jullie opstaan?
 wie zal wanneer in de badkamer zijn?
 wanneer gaan jullie eten ?
 wanneer zal er huiswerk gemaakt worden?
 wie zal wanneer gaan sporten?
 wie zal wanneer welke hobby doen?
 hoeveel schermtijd zal er per dag zijn en wanneer zal de schermtijd ingezet kunnen
worden?
 wie zal wanneer welke huishoudelijke taken doen?
 hoe laat zullen jullie gaan slapen?
 …
Giet de antwoorden in een handig visueel weekoverzicht (familieplanner) of dagschema:
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2. Maak dingen waar je mee bezig bent af voor je naar het volgende gaat

“Wie multitaskt heeft vier keer meer tijd nodig om slechter werk af te leveren, meer
fouten te maken en meer stress te ervaren”, zo zei neuropsychiater Theo Compernolle
in Van Gils & Gasten. Het verdict is zwaar: mensen zijn niet gemaakt om te
multitasken. Wie het wel doet put zijn hersenen mateloos uit.
Bron:
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/de-mythe-van-de-multitasker-waarom-multitasken-zo-slecht-is-voor-jebrein~b52f63c2/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F

3. Spreek af hoeveel tijd je kind krijgt om een bepaalde taak te doen
Voor veel kinderen en jongeren is een visueel hulpmiddel aangeraden:

Kookwekker

Time-timer

Children’s countdown (app)

4. Plan elke dag een ontspanningsmoment in en spreek af hoe lang dit duurt
Ontspanning is noodzakelijk en belangrijk voor onze gezondheid. Leer kinderen verschillende
manieren van ontspannen aan, denk hierbij aan gamen, tv kijken, een wandeling maken, een spel
spelen, knutselen, de hond trainen …
Maar durf ook eens een yoga- of mindfulnessoefening te doen. Op zoek naar inspiratie?
https://www.klasse.be/49252/mindfulness-kinderen-rust-concentratie/

5. Bereid je ’s avonds voor op de nieuwe schooldag
Doe al een aantal dingen ter voorbereiding van de nieuwe dag:
 Leg je kleren klaar
 Maak je boekentas
 Maak je boterhammen klaar
 Maak je turnzak klaar
 …
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6. Maak gebruik van reminders
Dingen die we neerschrijven op een lijstje of visueel maken hoeven niet in ons geheugen te
blijven. Hierdoor krijgen we schrijfruimte vrij en meer rust in ons hoofd.

7. Durf een aantal spullen dubbel te kopen zodat je ze niet elke keer opnieuw moet
opruimen
Denk bijvoorbeeld aan:
- shampo voor in de zwemzak
- deodorant voor in de turnzak
- elastiekjes voor in je schooltas
- een aparte pennenzak voor thuis en op school
- …

8. Ruim meteen je spullen op als je klaar bent met een activiteit
Rust in de ruimtes waar we leven geeft bij veel mensen rust in hun hoofd. Er zijn echter
uitzonderingen! Ondertussen is bewezen dat veel kinderen met diagnose ADHD nood hebben
aan een prikkelende omgeving om goed te kunnen functioneren.

9. Leg spullen op een vaste plek neer
Als alle spullen op een vaste plek liggen en blijven liggen, vinden we ze sneller terug. Als je elke
dag 10 minuten zoekt naar een voorwerp omdat het niet op zijn plaats ligt, ben je per jaar 3640
minuten, ofwel 60 u, bezig met zoeken. Die tijd kan je beter besteden aan wat echt belangrijk is.
10. Laat je kinderen zo veel mogelijk zelfstandig doen
Je kind de ruimte en tijd geven om zelf aan de slag te gaan maakt hun zelfstandig en geeft hun
zelfvertrouwen een boost. Ze leren op die manier ook zelf plannen en structuur opbouwen.
Hoewel het aanleren aanvankelijk wat tijd vraagt, levert het je bovendien op langere termijn net
tijdswinst op.
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Maak ook eens gebruik van een stappenplan:
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Terug naar school: hoe was je dag?
Bron: https://www.libelle.be/vandaag/25-vragen-stellen-aan-kind-school/

De vraag “ Hoe was het op school?” wordt vaak beantwoord met rollende ogen en “Goed”.
Tessa de wolf bedacht volgende alternatieven om het gesprek op gang te brengen:
o

Vond je de boterhammetjes in je brooddoos lekker?

o

Heeft de leraar iets grappigs verteld vandaag?

o

Wat was het interessantste dat je geleerd hebt vandaag?

o

Met wie heb je gespeeld tijdens de pauze?

o

Welke score op 10 zou je je schooldag geven?

o

Heeft iemand van je vrienden vandaag iets grappigs gezegd?

o

Wat was het gekste dat vandaag gebeurd is?

o

Was er iemand niet op school vandaag?

o

Is er iemand boos geworden vandaag?

o

Heb je kunnen antwoorden op een van de vragen die de leraar je heeft gesteld?

o

Wat vond je de leukste les?

o

Wat speel je tijdens de pauze?

o

Heeft iemand anders iets lekkers meegenomen dat je graag ook had gehad?

o

Wat vond je het minst leuke van de dag?

o

Welk ding weet je vandaag dat je gisteren nog niet wist?

o

Is er iemand stout geweest vandaag?

o

Naar wat kijk je uit op school morgen?

o

Naast wie zit je in de klas?

o

Heeft iemand droevig nieuws gehad vandaag?

o

Wat is het lekkerste dat ze verkopen in de snoepwinkel?

o

Wat was het saaiste deel van je dag?

o

Wat was het spannendste dat vandaag gebeurd is?

o

Waren er vandaag interessante aankondigingen op school?

o

Was er iemand jarig vandaag?
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Contact info
Sandy Hermans
0491/71.72.41
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be
sandy.hermans@ckgmolenberg.be

Vicky Keibeck
0491/71.72.40
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be
vicky.keibeck@ckgmolenberg.be

www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be
www.facebook.com/opvoedingswinkelzuidlimburg

Coördinatie:
VZW Molenberg
Gansbeekstraat 51
3740 Bilzen
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, horen wij dat graag.
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