Beste ouder(s) en/of verzorgers,
Hoe gaat het met jullie in deze bijzondere tijd?
Wij als schoolmaatschappelijk werkers merken
dat er verschillende vragen leven in deze tijd.
Omdat we elkaar op dit moment niet op school
kunnen ontmoeten bieden we deze nieuwsbrief
aan vol met tips en tricks. Op deze manier
hopen wij jullie, ook op afstand van dienst te
kunnen zijn! Wij merken dat er vragen worden
gesteld die gaan over:
-

hoe combineer ik thuiswerken met
kinderen?
hoe blijf ik met mijn kind uit strijd over
huiswerk?
hoe hou ik het thuis gezellig en hoe ga
ik om met de nieuwe thuissituatie?
hoe ga ik als ouder met mijn stress en
angst om?
hoe help ik mijn kind (met beperking)
met zijn stress en angst?
wat doe ik als thuis de spanningen
oplopen in de vorm van
opvoedspanning en relationele
spanning?

Naast de praktische tips kunnen wij ook met u
meedenken hoe u met de situatie om kunt
gaan. Schroom niet om contact met het school
maatschappelijk werk op te nemen via de
Intern begeleider, directeur, of andere
contactpersoon van de school van uw kind.
Wij wensen jullie heel veel succes de
aankomende periode!

‘Het online platform voor
kinderen van gescheiden ouders.’
https://www.villapinedo.nl/

Websites voor ouders:
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/
Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwethuissituatie
https://familyfactory.nu/
https://www.actiefinnissewaard.nl/
https://clubvanrelaxtemoeders.nl/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/
Wat-als-spanningen-thuis-oplopen-doorcoronavirus-ouders

Websites voor het kind:
https://jeugdjournaal.nl/
https://www.hetklokhuis.nl/
https://schooltv.nl/
https://www.kidsweek.nl/
https://www.kindertelefoon.nl/

Met vriendelijke groeten,
Team Schoolmaatschappelijk werk Kwadraad
Nissewaard

Ontspanning voor het kind:
https://www.zapp.nl/
Zappsport@Home heeft een nieuw
programma waarbij Nederlandse
topsporters je uitdagen met sportieve
challenges. Je kunt meedoen door de
afleveringen te kijken op tv of via
YouTube:https://www.youtube.com/chan
nel/UCu2Y9AeSi5_--wFsHvWj3Fw
Freek vonk
https://www.youtube.com/watch?v=udG
52rejxgY&feature=emb_title
Kinderen voor kinderen
https://www.youtube.com/user/ClubKVK

Kijk hier het Webinar terug van
Tischa & CJG Hollands Midden:

Kijk hier voor de les van meester
Freek Vonk over het coronavirus:

“Met de kinderen thuis; samen de
nieuwe situatie door!”

https://www.youtube.com/watch?v=_LEu-S8xU8

https://groot-enklein.webinargeek.com/watch/replay/47
8425/30a73515bc570194bcdfed98490cb
9e8/

Kijk hier op de website van
Kwadraad voor (extra) hulp en
activiteiten rond Corona
https://www.kwadraad.nl/extra-hulp-enactiviteiten-rond-corona/

