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In deze Karreflits:  

• Jasper/Anneke 

• Cito 

• Rapporten 

• Halen en brengen  

• Afscheid Linda 

• Kijkje in online onderwijs  
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 KALENDER 

 

22 februari Weer naar school – hele dagen  

24 februari Rapporten mee naar huis  

In de maand maart  Rapportgesprekken online  

16 maart Opa- en oma dag komt te vervallen  

24 maart  Studiedag- leerlingen vrij  

 

 

 

 

 JASPER/ANNEKE  

 

Vrijdag 12 februari zal Jasper zijn laatste werkdag zijn op onze 

school. Na een welverdiende vakantie zal hij beginnen als directeur 

op SALTO-school de Bergen. Jasper, we willen je bedanken voor je 

enorme inzet en betrokkenheid. We wensen je veel succes met je 

nieuwe uitdaging! 

Anneke zal dinsdag 23 februari weer starten na een mooi verlof.  

 

 

CITO   

Door de lockdown zijn er tot nu toe nog geen Citotoetsen 

afgenomen. We vinden het belangrijk om eerst aandacht te 

besteden aan het opnieuw verwelkomen van de kinderen, weer aan 

elkaar te wennen en aan de schoolstructuur. Maar we willen ook 

weten hoe het staat met de ontwikkeling van de kinderen. Op 

advies van Cito starten we met het afnemen van de Citotoetsen na 

2 weken onderwijs. Vanaf 1 maart zal gestart gaan worden met het 

afnemen van de Citotoetsen in de groepen. De afname van de 

toetsen wordt gezien als hulpmiddel om te kijken waar de kinderen 

staan en wat het vervolg onderwijs aanbod gaat zijn voor de rest 

van het schooljaar. Later in het jaar worden deze resultaten 

gedeeld, hierover volgt dan nog meer informatie.  

 

 

 RAPPORTEN   

 

 Op 24 februari ontvangen jullie het rapport van je kind. Dit rapport 

zal ook dit jaar een andere vorm hebben gezien we een lange 

periode thuisonderwijs hebben gehad.  

Je zult door de leerkracht worden uitgenodigd voor een online 

gesprek via Teams. Deze gesprekkenplanner ontvang je in Parro.   
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HALEN EN BRENGEN  

We zijn nu een week begonnen op school. Hierbij vinden 

we het erg belangrijk dat we richtlijnen van het RIVM 

waarborgen. Daarom willen we jullie vragen om na de 

vakantie achter de aangegeven plekken afscheid te nemen 

van je kind zodat we goed voor elkaars gezondheid zorgen. 

 

 
 

 
 

 

 AFSCHEID JUF LINDA  

 

 Voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Linda. 

Helaas hebben we vanwege de lockdown hier nog geen aandacht 

aan kunnen besteden. Linda, we wensen je enorm veel plezier en 

succes toe met je nieuwe uitdaging die gaat komen. Bedankt voor je 

inzet op onze school!.  

 
 
 

KIJKJE IN HET ONLINE ONDERWIJS  

Daar gingen we weer een lockdown in. En wat zijn we weer ontzettend trots op hoe hard er is 

gewerkt. Lieve ouders en kinderen, bedankt voor jullie enorme inzet. 
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BERICHT UIT DE WIJK: 

LUMENS WERKT 

 
Op tijd naar bed  
Je kind doet veel ervaringen op en leert veel nieuwe dingen. 
Dit kan voor veel opwinding zorgen, op het moment dat je kind naar bed gaat, spelen al deze 
ervaringen door zijn hoofd en dat kan een reden zijn waarom het kind niet kan slapen. 
Wat je kind kan helpen is zijn dag volgens een vast patroon te laten verlopen (structuur) dit bied 
het kind een gevoel van veiligheid het weet wat er gaat gebeuren. 
Het naar bed brengen kan zo een vast punt zijn. 
Op de peuterspeelzaal/school zie je ook vaak een vast patroon, het kind weet dan ook precies hoe 
de ochtend of middag verloopt en weet wat er van hem verlangt wordt, dit geeft hem een gevoel 
van veiligheid. 
 
Tips 

• Als het tijd is om naar bed te gaan zorg dan voor een langzame maar duidelijke overgang 
van spelen naar slapen. 

• Vertel je kind op tijd dat het tijd is om naar bed te gaan, dit om te voorkomen dat hij 
plotseling moet stoppen met datgene waar hij mee bezig was. Zeg bv. over 10 minuten is 
het tijd om naar bed te gaan. 

• Voor je, je kind naar bed brengt geen snoepjes meer geven of drinken zoals cola of 
chocolademelk. 

• Probeer de dag rustig af te sluiten, geen tv., computerspelletjes of stoeipartijtjes voor het 
naar bed gaan. 

• Lees een verhaaltje voor of praat nog even na over de dag. 

• Laat een paar minuten van te voren weten dat het licht uitgaat. 

• Maak er geen gewoonte van om bij je kind te blijven zitten tot het slaapt. 

• Je leert het kind op deze manier dat alleen zijn echt gevaarlijk is. 

• Ga je dagelijks ritueel met je kind naar bed brengen niet verkorten. Je kind heeft dit gauw 
door, op deze manier gaat het waarschijnlijk zelfs langer duren. 

• En dan is het tijd om te gaan slapen, welterusten en slaap lekker. 

• Dit herhaal je iedere avond op dezelfde manier dit is voor het kind herkenbaar          en 
veilig. 

 

Als je kind dan niet wil gaan slapen 

• Je kind uit zijn bed halen en mee naar beneden nemen is niet verstandig. Dan zeg je dat 
alleen zijn niet leuk is. Bovendien leert hij dat wat het einde van de dag had moeten zijn 
niet het einde is, het kind leert zo dat als hij maar gaat roepen of huilen, hij naar beneden 
mag. 

• Je kan boos naar binnen lopen en mopperen dat kan een opluchting zijn voor jezelf maar 
niet voor het kind. Door deze boosheid wordt het kind nog  ongelukkiger en gespannen 
zodat het nog moeilijker kan gaan slapen. 

• Als jij en je partner jullie kind om beurten naar bed brengen, zorg er dan voor dat jullie het 
zelfde patroon volgen. Wees consequent 
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• De middenweg, laat een kind niet huilen of roepen. Ga naar hem toe leg hem terug in bed, 

laat merken dat je er bent maar dat de dag voorbij is en dat het tijd is om te gaan slapen. 
Zeg bijvoorbeeld alleen welterusten en lekker slapen en ga dan weer weg. Dit zal je 
misschien vaak moeten herhalen en soms wel dagen achter elkaar, maar als je dit 
volhoudt zal het werken, maar haal je het kind 1 keer toch even uit bed of krijgt het toch 
even iets extra’s dan kun je weer van voor af aan beginnen. 
 

 

Hoe laat moet een kind naar bed. 
Voor veel mensen is het om 7 uur kinderbedtijd. 
Dit kan voor sommige kinderen anders zijn bijvoorbeeld als je kind tussen de middag nog slaapt 
kan het zijn dat hij nog geen slaap heeft om 7 uur. 
Misschien is het dan raadzaam om het kind tussen de middag niet meer te laten slapen of niet te 
lang te laten slapen zodat het op tijd naar bed kan. 
Dit is niet alleen belangrijk voor het kind maar ook voor de ouder die kan dan ook rustig genieten 
van de avond. 
 

Een gezellig plekje 

Wat ook helpt om het naar bed gaan goed te laten verlopen is er voor te zorgen dat het kind de 
plaats gezellig vind, een eigen plekje waar hij graag speelt, uitrust en gaat slapen. 
Wat in ieder geval belangrijk is , is dat het nooit een plek is waar het kind voor straf naar toe moet. 
Als je zijn slaapkamer daarvoor gebruikt is het naar bed gaan niet leuk want het lijkt dan net alsof 
je straf krijgt. 
 

 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. 
 

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoed)vragen bij mij terecht. 
 

Je kunt me ook bellen of mailen. 
 

Tot ziens, 
Karin Lasaroms  
06 51056222   
k.lasaroms@lumenswerkt.nl 
 

 

Wij vragen je om mee te werken aan dit onderzoek rondom taal-/opvoedvraagstukken.  Wij stellen 
het op prijs als je onderstaande vragen voor ons wilt beantwoorden. 
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