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Rapporten en oudergesprekken. 

 

 

Geachte ouders /verzorgers, 

 

We hebben dit schooljaar een andere structuur opgezet wat de rapporten betreft.  

Onze leerlingen krijgen in november, begin februari en eind juni hun rapport. 

Dit heeft ook consequenties voor de oudergesprekken.  

• We hebben driemaal per jaar een gesprek met u nl:  

het kennismakingsgesprek, het rapportgesprek en het overgangsgesprek. 

Naast het kennismakingsgesprek in september, waarmee u inmiddels al bekend bent , zijn er 

aan het rapport een tweetal gesprekken  gekoppeld nl.:  in de week van 4 februari en in de 

week van 16 juni de overgangsgesprekken. 

U krijgt daarvoor een uitnodiging. We koppelen de rapporten tegelijkertijd aan de citotoetsen 

zodat we deze gegevens ook in de gesprekken kunnen meenemen. 

De citotoetsen zijn 2 x per jaar nl.  in januari en in mei. 

Het rapport wat u nu ontvangt kunt u als een tussenrapport beschouwen. In november 

worden  er geen citotoetsen afgenomen. Bij dit rapport wordt geen gesprek gepland.  

• Leerlingen met een specifieke begeleiding: 

Een aantal leerlingen krijgen op diverse vakgebieden specifieke begeleiding van de leerkracht. 

Deze ouders worden 4 x per jaar uitgenodigd na het samenstellen van het groepsplan. In het 

groepsplan staat de planning voor de gehele groep, maar ook de planning betreffende deze 

specifieke begeleiding. Deze groepsplannen worden begin schooljaar, in november, in februari 

en in mei gemaakt. De ouders van de leerlingen met specifieke begeleiding worden dus 1x 

extra uitgenodigd nl. in november. 

• Voor de leerlingen met een rugzakje worden in samenspraak met de externe begeleiders 

overleggesprekken gepland. 

 

Het eerste rapport krijgt uw kind 7 november mee.  Het heeft een nieuw jasje; een mooie nieuwe 

omslag. De inhoud is nog hetzelfde, alleen oogt het nu overzichtelijker omdat het op A4 formaat 

staat. We gaan ons  de komende tijd oriënteren op een digitaal rapport. 

Dat willen we zorgvuldig doen, dus  het zal het nog even duren voordat u dit in handen krijgt.  

We hopen dat u het nieuwe jasje net zo mooi vindt als wij. Wij zijn er trots op. 

Uiteraard zullen we deze nieuwe opzet van rapporteren in gesprekken met de OV 

en de MR evalueren. We hebben al gemerkt dat we volgend schooljaar het een en 

ander moeten bijstellen. Daarvoor is deze nieuwe aanpak dit schooljaar ook 

bedoeld. We bekijken wat goed loopt en wat we beter iets anders kunnen doen.   

Ook u kunt aan ons laten weten wat u er van vindt. We zullen alle reacties 

meenemen in de evaluatie.  

Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan dat u , indien u vragen heeft,  een afspraak 

kunt maken met de leerkracht van uw kind. 

 

Vriendelijke groeten, 

Namens het gehele team van bs de Elsenhof 

Hennie van Groezen   

 

 

 



Meneer Piet: 

 

Zoals u inmiddels vernomen heeft is meneer Piet ongelukkig ten val gekomen en heeft daarbij 

ribben gebroken en gekneusd. Gelukkig mag hij na de herfstvakantie weer voorzichtig aan starten 

met reintergreren. Met de bedrijfatrts is een plan opgesteld om dit in fases te doen. 

Hij zal in eerste instantie de groep in de ochtend uren mee helpen ondersteunen en geleidelijk aan 

zal dat uitgroeieen naar hele dagen. De ondersteuning zal daarbij ook geleidelijk aan veranderen in 

de lesgevende taken. We wensen hem veel succes toe.  

De eerste dinsdag dat hij weer aanwezig was  heeft zijn hem groep hem een aardige verrassing 

bezorgd. Zij waren verstopt en kwamen om de beurt tevoorschijn met een letter waar uiteindelijk 

te lezen stond. Welkom terug meneer Piet. Een heel leuk en plezierig initiatief van groep 8!!! 

 

     
 

Terugkoppeling behoeftepeiling VSO  

Made, 22 oktober 2013  

 

Beste ouders, verzorgers,  

We hebben de afgelopen maand een behoeftepeiling gehouden over voorschoolse opvang onder 

alle ouders van de school, de peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang in Wagenberg.  

We hebben niet veel reacties ontvangen en de vraag naar deze extra opvangvorm is te laag om de 

voorschoolse opvang aan te kunnen bieden. We vinden dit jammer, wellicht kan deze opvangvorm 

in de toekomst bij toenemende vraag worden aangeboden.  

Mocht u nog vragen hebben, of wilt u alsnog uw wens voor VSO doorgeven, dan kunt u contact 

opnemen met locatiehoofd Saskia de Leeuw. S.de.leeuw@eskadee.nl  

Met vriendelijke groet,  

Kinderopvang ESKADEE  

Saskia de Leeuw locatiehoofd BSO Hofpleintje en PSG Brakkensoos  

 

Oproep:   Wie wil er voor school oppassen! Of kent u iemand die dit graag zou willen? 

Gezien de bovenstaande informatie van Eskadee zijn er ouders van nieuwe leerlingen die 

overwegen hun kind niet op de Elsenhof naar school te laten gaan. Dat willen we graag 

voorkomen. Op de Elsenhof is iedere nieuwe leerling erg welkom! Het leerlingenaantal daalt 

gestaag.  We willen daarom middels deze oproep ouders /verzorgers die een oppas zoeken 

tegemoet komen. Mochten er ouders waarvoor de voorschoolse opvang een probleem dreigt te 

worden willen wij de mogelijkheid bieden om via een lijst contact te zoeken met diegene die zo 

hebben opgegeven om de voorschoolse opvang te verzorgen. 

Dus indien u op deze lijst wil komen of iemand kent die dat wil,  verzoeken wij u uw naam, adres 

en telefoonnummer kenbaar te maken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeer 
 
In de onderbouw maken wij gebruik van de 
 
Elke maand lezen wij met de leerlingen een verhaal over verkeer. We praten hierover na en 
doen wat oefeningen.  
Verkeer is een vak dat vooral in de praktijk geleerd wordt. U begeeft zich als ouder dagelijks 
met uw kind in het verkeer. Daarom betrekken we u graag bij de besproken onderwerpen
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Onderwerp 

 

‘Hulpdiensten en grote wagens 
   

 
. Een grote vrachtwagen die -al piepend

ambulance, het zijn onverwachte situaties waar kinderen in het verkeer mee te maken 

kunnen krijgen. Een kind reageert dan vaak onvoorspelbaar. Het kan schrikken en ineens 

remmen, of juist hard rennen

 

Voor volwassenen is het belangrijk dat zij rekening houden met dit onvoorspelbare gedrag. 

Blijf rustig tegen uw kind praten en geef concrete aanwijzingen als: “Ga op de stoep staan.” 

Verder kunt u met uw kind oefenen in het 

een fietsbel, het toeteren van een auto, maar ook de waarschuwingssignalen van 

hulpdiensten. Zo worden de verschillende situaties steeds beter herkenbaar voor het kind.

 

Daarnaast zijn kinderen zich over he

vrachtwagen. Zij zien zelf de auto en gaan er vanuit dat de chauffeur hen daardoor ook gezien 

heeft. 

 

Op de site www.dodehoek.nl 

aan uw kind uitleggen. 

 

De boodschap is dus: blijf als het kan uit de buurt van grote wagens, en bij 

auto's van hulpdiensten met sirene en / of zwaailicht: aan de kant, maar let 

wel op het andere verkeer!

 

Met vriendelijke groet 

Brabants Veiligheid Label coördinatoren

Annemiek de Bont 

Hennie van Groezen 

 

PS: op www.schoolopseef.nl/verkeerskalender

verkeerskalender bekijken. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u 

thuis met uw kind kunt doen. Op de site staat ook andere informatie voor ouders.

In de onderbouw maken wij gebruik van de Verkeerskalender. 

Elke maand lezen wij met de leerlingen een verhaal over verkeer. We praten hierover na en 

vooral in de praktijk geleerd wordt. U begeeft zich als ouder dagelijks 
met uw kind in het verkeer. Daarom betrekken we u graag bij de besproken onderwerpen

‘Hulpdiensten en grote wagens '. 

al piepend- achteruit komt rijden of een voorbijrazende 

ambulance, het zijn onverwachte situaties waar kinderen in het verkeer mee te maken 

kunnen krijgen. Een kind reageert dan vaak onvoorspelbaar. Het kan schrikken en ineens 

remmen, of juist hard rennend nog proberen over te steken. 

Voor volwassenen is het belangrijk dat zij rekening houden met dit onvoorspelbare gedrag. 

Blijf rustig tegen uw kind praten en geef concrete aanwijzingen als: “Ga op de stoep staan.” 

Verder kunt u met uw kind oefenen in het herkennen van ‘verkeersgeluiden: het getingel van 

een fietsbel, het toeteren van een auto, maar ook de waarschuwingssignalen van 

hulpdiensten. Zo worden de verschillende situaties steeds beter herkenbaar voor het kind.

Daarnaast zijn kinderen zich over het algemeen niet bewust van de gevaren dichtbij een 

vrachtwagen. Zij zien zelf de auto en gaan er vanuit dat de chauffeur hen daardoor ook gezien 

 staat met illustraties uitgelegd wat de dode hoek is. U kunt dit 

De boodschap is dus: blijf als het kan uit de buurt van grote wagens, en bij 

auto's van hulpdiensten met sirene en / of zwaailicht: aan de kant, maar let 

ndere verkeer! 

Brabants Veiligheid Label coördinatoren 

www.schoolopseef.nl/verkeerskalender kunt u een digitale versie van de 

verkeerskalender bekijken. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u 

thuis met uw kind kunt doen. Op de site staat ook andere informatie voor ouders.

Elke maand lezen wij met de leerlingen een verhaal over verkeer. We praten hierover na en 

vooral in de praktijk geleerd wordt. U begeeft zich als ouder dagelijks 
met uw kind in het verkeer. Daarom betrekken we u graag bij de besproken onderwerpen 

achteruit komt rijden of een voorbijrazende 

ambulance, het zijn onverwachte situaties waar kinderen in het verkeer mee te maken 

kunnen krijgen. Een kind reageert dan vaak onvoorspelbaar. Het kan schrikken en ineens 

Voor volwassenen is het belangrijk dat zij rekening houden met dit onvoorspelbare gedrag. 

Blijf rustig tegen uw kind praten en geef concrete aanwijzingen als: “Ga op de stoep staan.” 

herkennen van ‘verkeersgeluiden: het getingel van 

een fietsbel, het toeteren van een auto, maar ook de waarschuwingssignalen van 

hulpdiensten. Zo worden de verschillende situaties steeds beter herkenbaar voor het kind. 

t algemeen niet bewust van de gevaren dichtbij een 

vrachtwagen. Zij zien zelf de auto en gaan er vanuit dat de chauffeur hen daardoor ook gezien 

staat met illustraties uitgelegd wat de dode hoek is. U kunt dit 

De boodschap is dus: blijf als het kan uit de buurt van grote wagens, en bij 

auto's van hulpdiensten met sirene en / of zwaailicht: aan de kant, maar let 

kunt u een digitale versie van de 

verkeerskalender bekijken. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u 

thuis met uw kind kunt doen. Op de site staat ook andere informatie voor ouders. 



Wij gaan samen ontbijten!   
We doen mee aan de 11e editie van Het Nationaal Schoolontbijt! Op 6 november mogen 

alle leerlingen naar school komen zonder thuis te hebben ontbeten. Want dat doen we 

met z'n allen op school. Zo laten we samen zien hoe belangrijk het ontbijt is. 

 

Een goed ontbijt blijft de beste start van de dag. Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 november 

2013 vindt daarom de 11e editie van Het Nationaal Schoolontbijt plaats. Dan gaan op 2.000 

basisscholen in het hele land zo'n 400.000 kinderen samen ontbijten. Op 6 november gaan we 

ook op bs de Elsenhof samen ontbijten. We maken hier een echt ontbijtfeestje van! 

Ontbijt broodnodig 

Ontbijten is broodnodig. Een ontbijt helpt het lichaam op gang en voorkomt bij leerlingen 

concentratieproblemen op school. Ook is een goed ontbijt belangrijk voor een goede stoelgang en 

bij het nastreven van een gezond gewicht. Het Nationaal Schoolontbijt laat kinderen, hun ouders 

en hun leerkrachten het belang zien van het ontbijt als de beste start van de dag. Zowel het 

Voedingscentrum als de Maag Lever Darm Stichting juichen het initiatief toe. 

Ontbijtpakketten 

Alle 2.000 deelnemende scholen ontvangen in de week van Het Nationaal Schoolontbijt hun 

ontbijtpakketten. Het Nationaal Schoolontbijt bestaat uit een assortiment volkoren- en 

meergranenbrood, bruine bolletjes, krenten- en mueslibolletjes met halvarine als smeersel en 

beleg zoals fruitstroop, smeerkaas, chocoladehagel, aardbeienjam en kaas 30+. Daarnaast is er 

halfvolle melk en sinaasappelsap. 

Lesmateriaal 

Het Nationaal Schoolontbijt is meer dan een leuk ontbijtfeest. Met speciaal lesmateriaal is het ook 

een leerzaam evenement. Samen met hun juf of meester ontdekken de kinderen waarom een 

goed ontbijt zo belangrijk is. Er is lesmateriaal voor alle groepen van de basisscholen. Voor de 

onderbouw is er het voorleesboek ‘Het ontbijt van Thijs'. De midden- en bovenbouw kunnen 

kijken naar de interactieve film ‘Ontbijt Broodnodig: the movie'. De hoogste groepen krijgen ook 

nog een kleurrijke krant met leuke doe-opdrachten. Daarnaast is er lesmateriaal van onder meer 

War Child, Bake for Life, de productpartners, de Nederlandse Coeliakie Vereniging en de Maag 

Lever Darm Stichting. 

Goede doelen 

Bij de 11e editie kiest Het Nationaal Schoolontbijt voor War Child als goed doel. War Child helpt 

wereldwijd kinderen in oorlogsgebieden. In creatieve workshops leren ze omgaan met de 

gevolgen van geweld. Muziek speelt in deze programma's een belangrijke rol. 

Met de symbolische bijdrage van € 0,25 per ontbijt steunen scholen naast War Child ook Bake for 

Life. Bake for Life bouwt bakkerijen in de derde wereld en biedt daarmee een beter bestaan voor 

gehandicapten, oorlogsslachtoffers, wezen, alleenstaande moeders en schoolverlaters. 

Organisatie 

Het Nationaal Schoolontbijt wordt georganiseerd door Voorlichtingsbureau Brood. 

 

MET EEN GOED ONTBIJT BIJ DE LES! 

Wie zijn schooldag begint met een goed ontbijt kan zich beter concentreren. Natuurlijk is ontbijten 

ook gezellig en leuk! Helaas ontbijten niet alle leerlingen even goed. Zullen we dat samen 

verbeteren? 

Een goed ontbijt is de beste start van de dag. Waarom?  

 

Daar zijn 5 eenvoudige vuistregels voor: 

1 Ontbijten geeft je energie en houdt je scherp 



Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Ook je lichaam 

heeft na de nacht echt een ontbijtje nodig om met energie aan de dag te beginnen. Om te kunnen 

leren, werken, spelen en sporten. 

2 Ontbijten levert belangrijke voedingsstoffen 

Ontbijten geeft je lijf niet alleen energie, maar ook belangrijke voedingsstoffen. Een goed ontbijt 

zorgt voor de nodige vitamines, mineralen en voedingsvezels. Als je daar de dag niet mee begint, 

haal je die achterstand maar moeilijk in. 

3 Ontbijten zorgt voor een goede stoelgang 

Het ontbijt is de eerste maaltijd na een periode van niet eten. Een ontbijt zet je darmen aan het 

werk en stimuleert daarmee je stoelgang. Kijk ook op www.spijsvertering.info, de website van de 

Maag Lever Darm Stichting. 

4 Ontbijten helpt je een gezond gewicht te houden 

Wie in de ochtend niet ontbijt, krijgt al snel de verleiding om naar tussendoortjes zoals snoep en 

snacks te grijpen. Die zijn vaak rijk zijn aan vet en energie, maar arm aan vitaminen, vezels en 

mineralen. Ontbijten is dus beter! 

5 Ontbijten is lekker en gezellig 

Dat ontbijten gezond is, is nu wel duidelijk. Maar we zouden het belangrijkste bijna vergeten: 

ontbijten is gezellig genieten! Wat is een betere start van de dag dan samen aan tafel smullen van 

vers brood en lekker beleg? 

 

 Ook het Voedingscentrum en de Maag Lever Darm Stichting onderschrijven het belang van een 

goed ontbijt. Daarom ondersteunen ze elk jaar Het Nationaal Schoolontbijt. 

Wat is een gezond ontbijt? 

Er is een aantal basisproducten dat van de eerste maaltijd een goed ontbijt maakt. Maak elke 

morgen een keuze uit: 

• (Volkoren)graanproducten (bijvoorbeeld brood, muesli of havermout) 

• Zachte (dieet)margarine of (dieet)halvarine 

• Beleg zoals: 20+ of 30+ kaas, magere vleeswaren (bijvoorbeeld kipfilet of schouderham) of 

zoet beleg (bijvoorbeeld vruchtenhagel, jam of appelstroop) 

• Halfvol- of mager melkproduct (melk, karnemelk, yoghurt) 

• Vers fruit of vruchtensap 

Een graanproduct hoort dus bij een goed en gezond ontbijt. Brood is daar een goed voorbeeld 

van. Brood is een belangrijke leverancier van voedingsstoffen. 

Brood is belangrijk 

Brood behoort volgens het Voedingscentrum tot de basisvoedingsmiddelen. In de Schijf van Vijf is 

één van de vijf basisregels voor een gezonde voeding: 'eet veel groente, fruit en brood'. In brood 

zitten veel vezels, vitamines en mineralen. Vooral in volkorenbrood. 

 

 

Bakkerij van Dongen verzorgt ons 

ontbijt 

Hartelijk dank daarvoor!!! 
 

 

 

 

 

 



Van Vakwerk tot Meesterwerk.  

Het project 'Van Vakwerk tot Meesterwerk' brengt jonge kinderen op een speelse manier in 

contact met technische beroepen. Ooit gestart vanuit de provincie Noord-Brabant, heeft 

Rabobank Amerstreek het project als sponsor overgenomen. 

 

Minder interesse in techniek 

Steeds minder jongeren kiezen voor een technisch beroep, wat een probleem vormt voor het 

bedrijfsleven: er dreigt aan tekort aan technisch geschoold personeel. Daarom probeert de 

overheid de laatste jaren kinderen warm te maken voor een toekomst in de techniek. Een van de 

projecten die hieruit voortkwam, is 'Van Vakwerk tot Meesterwerk'. 

 

Zelf een meesterwerk maken 

In het project Van Vakwerk tot Meesterwerk kunnen kinderen zich inleven in het dagelijkse werk 

van een vakman of vakvrouw in hun omgeving. Samen met bijvoorbeeld een lasser of timmerman 

maken ze een meesterwerk dat wordt tentoongesteld op school. Het concept blijkt aan te slaan. 

Ieder jaar gaat groep 7 op pad om aan dit project te werken.  

 

Verslag door:    Sanne R, Tom W en Rosa uit groep 7. 

Afgelopen woensdag 30 oktober was het van vakwerk tot meesterwerk. Zes groepjes van groep 7 

hebben meegedaan. 

Groepje 1: Fleur en Amber. Zij maakten van autobanden verschillende dingen. 

Groepje 2: Iris J en Sanne R. Zij maakten een stoel van resthout.  

Groepje 3: Ira en Marit. Zij maakten van een oude kruk een nieuwe kruk. 

Groepje 4: Dana en Isabel. Zij maakten voor de kleuters een quilt doek met cijfers van 1 tot 10 en 

de kleuren van de regenboog erop. 

Groepje 5: Ard en Dennie. Zij maakten van oud ijzer bloemen. 

Groepje 6: Iris H, Yente, Rosa en Birgit. Zij maakten een boekje van gerecycled papier! 

En de winnaar is geworden………….groepje 6! 

 

         
 

                             
 

 



Het was een hele gezellige avond en bedankt voor de stemmen, iedereen die gekomen is! In 

principe is iedereen de winnaar! Daarom trakteert de juf vandaag. 

 

 

 

 

 

Gezocht: vrijwilligers voor Veilig Honk 
Wat is Veilig Honk? 

Een Veilig Honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen om hulp wanneer er iets aan 

de hand is. Zo’n Veilig Honk is een woning die staat op een route waar veel schoolgaande jeugd 

langskomt, meestal van en naar het voortgezet onderwijs. Bewoners die meedoen aan het project 

zetten het Veilig Honk bord in de voortuin of achter het raam. Goed zichtbaar zodat de jeugd 

meteen ziet dat ze daar aan kunnen kloppen voor hulp.  

 

Het doel van het project Veilig Honk is dan ook: het bieden van veiligheid in de breedste zin van 

het woord aan kinderen die onderweg zijn op de route van en naar school. 

 

Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht? 

De bewoner heeft het Veilig Honk bord (geleverd door de gemeente) in de tuin staan of goed 

zichtbaar achter het raam van de woning. Zo weten passerende kinderen dat ze gerust kunnen 

aankloppen voor hulp. 



 

De taak van de vrijwilliger is eenvoudig, maar belangrijk: het bieden van hulp en veiligheid aan 

kinderen die aangeven hulp en/of veiligheid nodig te hebben. Het gaat om een eenmalige, 

kortstondige, hulpactie van de bewoner. De minimale hulp die geboden moet worden om 

veiligheid te garanderen, is: 

• geruststellen  

• een luisterend oor bieden 

• het lenen van een fietspomp (geleverd door gemeente) 

• banden plakken (materialen geleverd door gemeente) 

• lichte vorm van EHBO verlenen 

• laten schuilen voor weersomstandigheden of pesterijen 

• telefoon en toilet laten gebruiken.  

 

Het is aan de vrijwilliger om hier verdere invulling aan te geven. In die gevallen waar de bewoner 

van een Veilig Honk niet zelf kan helpen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een zojuist 

gepleegd strafbaar feit (een ruzie, mishandeling) dan zal er, naast het aanbieden van een 

luisterend oor en wat kalmerende woorden, extra hulp nodig zijn. 

 

In eerste aanleg komt dan de school van het kind in beeld. Wanneer er sprake is van een 

zogenaamd heterdaad situatie, dat wil zeggen dat de dader van het feit nog in de buurt is, dan zal 

het nodig zijn ook de politie te bellen die een kijkje in de omgeving kan nemen ten behoeve van 

opsporing. Deze afwegingen zijn ter beoordeling van de vrijwilliger. Indien gewenst kan de 

gemeente of de school gebeld worden voor advies.  

 

Daarnaast houdt de vrijwilliger een overzicht bij van het aantal hulpvragen en de inhoud daarvan 

(dag, datum en tijdstip van een melding en de aard). Dit dient als onderlegger voor de jaarlijkse 

evaluatie.  

 

Waar moeten vrijwilligers aan voldoen? 

• Vrijwilligers wonen langs de routes richting de scholen voor voortgezet onderwijs. De 

tekening met de routes staat op de website www.drimmelen.nl onder Veilig Honk. 

• Vrijwilligers zijn vaak thuis. De kans op een gesloten deur is daardoor kleiner.  

• Vrijwilligers moeten een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De kosten die 

worden gemaakt ter verkrijging van een VOG zullen door de gemeente aan de vrijwilliger 

worden vergoedt. 

Waar kan ik me aanmelden als vrijwilliger? 

Aanmelden kan bij de gemeente, bij één van de volgende personen: 

• Marcel van ’t Zand (beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid) 

• Lilian Lambrechts (coördinator dorpsgericht werken) 

• Melissa Simons (beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer). 

 

Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 140162 of mailadres gemeente@drimmelen.nl  

 

 

 

 



Schoolmaatschappelijk werk denkt mee! 

                                  Slaapproblemen! 

Slaap is een van de meest belangrijke factoren voor uw kind om gedurende de dag te kunnen 

functioneren. Een gebrek aan slaap zal uiteindelijk leiden tot een gebrek aan concentratie, 

vergeetachtigheid en irritatie. Het is wetenschappelijk bewezen dat de juiste hoeveelheid slaap 

net zo belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind als gezond eten en bewegen. Kinderen 

tussen 3 en 12 jaar hebben gemiddeld 10-12 uur slaap nodig per nacht. 

Richtlijnen hoe om te gaan met slaapproblemen bij kinderen: 

• Stel ten eerste een vaste bedtijd in. Zo stemt je kind ook zijn biologische klok op dat uur af. 

Probeer dat uur ook erg consequent aan te houden, laat zo weinig mogelijk uitzonderingen 

toe.  

• Breng de tijd voor het slapengaan in kalmte door. Dat maakt je kind rustig. Geen wilde 

spelletjes dus. Lees liever een verhaal voor of geef je kind een rustgevend bad.  

• Kondig op tijd aan dat het bijna bedtijd is. Zo kan je zoon of dochter zich voorbereiden.  

• Is je kind angstig, bijvoorbeeld na een spannende film, probeer het dan op andere 

gedachten te brengen door nog wat te praten. Vermijd tv en pc sowieso vlak voor het 

slapengaan. Een nachtlampje of de deur op een kier zetten, kan ook altijd helpen om 

angstige kinderen te kalmeren.  

• Gun je kind een knuffelbeer, dat maakt dat hij zich veiliger voelt.  

• Spreek (1-2 uur voor het slapen) kort de leuke dingen van de dag door. Wat is er allemaal 

goed gegaan en waar bent u trots op. Dit versterkt het zelfvertrouwen en het gevoel van 

eigenwaarde. 

• Verlaat de kamer van je kind als hij of zij nog wakker is. Het kan immers problemen 

opleveren als je er een gewoonte van maakt in de kamer te blijven tot het slaapt. Beloof 

het kind, indien nodig, dat je een oogje in het zeil houdt gedurende de nacht.  

• Zorg ervoor dat je kind zo weinig mogelijk redenen heeft om opnieuw uit bed te komen. 

Bied het nog iets te drinken aan, doe nog een laatste plasje, enzovoort. Maak je kind 

duidelijk dat, eens in bed, hij of zij er niet meer uit mag komen.  

• Komt je kind toch weer uit bed, laat hem of haar dan merken dat je dat niet op prijs stelt. 

Maak je echter niet te kwaad, zodat bij het kind geen adrenaline verwekt wordt. Dat geeft 

het immers weer energie en zo kan het nog langer duren tot het slaapt. Spreek dus 

zachtjes en dim de lichten. Laat duidelijk aan het kind merken dat de dag voorbij is en dat 

er nu echt niets meer te beleven valt.  

• Stel ook een uur in om op te staan. Dat verbetert het slaapritme helemaal. Spreek ook af 

met het kind dat het niet eerder het bed uit komt.  

• Als je kind honger krijgt ’s nachts, kan dat zijn omdat het avondmaal te vroeg valt. Later 

eten of je kind nog een toetje geven voor het slapengaan, kan een remedie zijn.  

Wat als het kind echt slaapproblemen heeft?  

In de meeste gevallen wil een kind alleen maar wat aandacht trekken of gewoon testen hoever hij 

of zij kan gaan door problemen te maken van de bedtijd. Toch kunnen zich soms ook echt 

problemen voordoen bij de slaap van een kind. Als je kind er overdag oververmoeid bij loopt, is er 

een teken aan de wand. Kijk of de vermoeidheid overdag blijft aanhouden en stap indien nodig 

naar een arts. Ook kunt u het schoolmaatschappelijk werk benaderen om met u mee te denken. U 

kunt in dit geval contact opnemen met Ivo van Groesen van Trema Welzijn B.V.  

Mailadres: ivo.van.groesen@trema.org  


