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Agenda

REGEL VAN DE WEEK

15 juni
Groep 5 naar het
Binnenhof
18 juni
Groep 8A en 8B, gastles
aangepast sporten
20 Juni
Vaderdag
21 juni
Groep 5 naar het
Archeologie museum
Groep 6 en groep 7
krijgen Social Media les
23 juni
Groep 8A en 8B gaan
Ontdekkend Tuinieren
28 juni
MR vergadering
2 juli
Rapporten mee naar huis
5 juli
Rapportgesprekken

- Ik ga goed om met spullen Bericht van locatiedirecteur Jeroen Willems
Beste ouders,
In augustus 1976 ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs. Een mooi vak, waarbij
je elke dag een steentje bij mag dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Zo’n 20 jaar later
heb ik de overstap gemaakt naar De Haagse Beek waar ik ging werken als adjunct- en later als
locatiedirecteur. Eerst op het Paddepad en daarna in ons mooie nieuwe gebouw in de
Bentelostraat. Ook dit heb ik met veel plezier gedaan; met hele leuke kinderen en fantastische
collega’s.
Na 45 jaar wordt het tijd om te stoppen en ik heb er dan ook voor gekozen om aansluitend
aan de zomervakantie met pensioen te gaan. Ook daar heb ik zin in! Ik wil u graag bedanken.
Bedanken voor de prettige samenwerking en voor het feit dat u uw kind aan ons heeft
toevertrouwd.
Inmiddels is mijn opvolger bekend. Na de vakantie zal Ihsane Hajjaoui mijn plek innemen. Zij
is nu teamleider op de Van Ostadeschool en is heel gemotiveerd om als locatiedirecteur op
De Haagse Beek aan de slag te gaan. Ik wens haar veel succes en werkplezier en u en uw
kind(eren)
alle
goeds
en
een
mooie
toekomst!

Met vriendelijke groet,
Jeroen Willems

Het EK voetbal
Inmiddels is het Europees Kampioenschap voetbal van start gegaan. Het EK wordt eens per
vier jaar gehouden in een gastland. Dit jaar is dat anders. Naast het feit dat het toernooi in
2020 niet door kon gaan door de Coronapandemie, zijn er in dit inhaaljaar meerdere landen
waarin de wedstrijden plaatsvinden. Hiermee viert de UEFA ook haar 60-jarig jubileum.
Een paar leuke weetjes over het Nederlands elftal gedurende de EK’s:
Het Nederlands elftal speelt zijn thuiswedstrijden doorgaans in Amsterdam, Rotterdam en
Eindhoven. Nederland won het EK van 1988 en bereikte in 1974, 1978 en 2010 de finale van
het WK. Geen ander land heeft zo vaak in een WK-finale gestaan zonder het toernooi ooit te
hebben gewonnen. Verder won het team driemaal brons op de Olympische Spelen en werd
het tweede tijdens de eerste editie van de UEFA Nations League. Het Nederlands elftal
bereikte in augustus 2011 de eerste plaats op de FIFA-wereldranglijst, voor het eerst sinds de
invoering daarvan in 1992. Het dieptepunt werd bereikt in augustus 2017, toen Nederland
36e stond.
Tijd om daar verandering in aan te brengen. De eerste overwinning is inmiddels binnen.
In de klassen besteden we ook regelmatig aandacht aan het EK voetbal. In de meeste klassen
straalt de kleur oranje dan ook in haar zonnigste gloed. Hup Holland, HUP!

Bericht vanuit het schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders,
Graag deel ik met u een goed artikel uit De Volkskrant.
Groeten van Monique Kockelkoren, SMW.

De Volkskrant,
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Soms kan ik met jaloezie kijken naar moeders en vaders die thuis kristalheldere regels hebben
– en hun kinderen daar altijd op aanspreken – waardoor er weinig strijd is. Consequent zijn
lijkt de heilige graal in opvoedland. Maar als ouder ben je ook maar een mens. Met soms een
baaldag waardoor je, geheel tegen de gezinsroutine in, lekker met een bord patat voor de
buis wilt ploffen. Of je kind vlak voor bedtijd opeens wél een snoepje geeft om van het gezeur
af te zijn. Hoe erg is het om inconsequent te zijn?
Dit zeggen de deskundigen;
Consequent opvoeden is eigenlijk een vorm van klassieke conditionering, legt orthopedagoog
Mariëlle Beckers uit. ‘Je kind doet iets en daar koppel je een gevolg aan. Als je dat vaak genoeg
doet, hoef je dat gevolg niet meer te geven, want het kind heeft de regel geleerd. Uit
onderzoek blijkt dat dit werkt.’ Vooral bij jonge kinderen moet je als ouder aan de bak.
‘Wanneer een peuter in de winkel gaat gillen om speelgoed, dan is het handig om consequent
te zijn. Dan weet hij als 7-jarige dat dit gedrag geen zin heeft.’
Het is een misverstand dat consequent zijn betekent dat je altijd en overal precies dezelfde
regels hanteert, zegt pedagoog Eva Bronsveld. ‘Dat is niet nodig. Belangrijk is wel dat je zegt
wat je doet en doet wat je zegt. Die voorspelbaarheid geeft kinderen rust. Dus als jij een grens
stelt, bijvoorbeeld dat je wilt je kind aan tafel blijft zitten, je daar ook aan vasthoudt.’
Een uitzondering maken, zoals een avondje eten voor de televisie, kan best. ‘Het kan mooi en
krachtig zijn als ouders ergens volmondig ‘ja’ op zeggen. Dat is geen toegeven’, zegt
Bronsveld. Het wordt pas verwarrend als ouders een grens stellen, misschien omdat ze
denken dat het hoort, maar door het protest van kindlief alsnog overstag gaan. ‘Omdat ze
diep van binnen denken: tja, hoe erg is dit nou eigenlijk? Dat is toegeven.’
Bronsveld vergelijkt het hebben van regels met het plaatsen van een hek. ‘Een kind zal
proberen over dat hek te klimmen, er onderdoor te kruipen, het desnoods in brand te steken.
Het is fijn voor een kind om te weten: bij mijn ouders heeft dat geen zin. Als dat hek een op
de tien keer tóch een poort blijkt, dan zullen ze blijven proberen de grens op te zoeken.’
Vermoeiend voor ouder én kind. Haar advies? ‘Zet zo min mogelijk hekken neer. Elke dag
vijftien hekken bewaken gaat niet. Denk als ouder na over wat je écht belangrijk vindt.’

Social schools app
Nog niet alle ouders hebben een account aangemaakt op Social Schools. Hoewel dit niet
verplicht is, raden wij u wel ten zeerste aan dit te doen. Met deze app kunt u gemakkelijk

aangeven op welke manieren wij foto’s van uw kind mogen gebruiken, uw kind ziek- of
afmelden en natuurlijk volgen welke avonturen uw kind op school beleeft! De leerkracht van
uw kind probeert namelijk elke week een overzicht te maken van alle leuke en fijne dingen
die we op school doen en meemaken.
Een echte aanrader dus!

Juiste gegevens
Om u als ouder snel en goed te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de school in het bezit
is van het juiste adres, telefoonnummer en emailadres. Zorgt u er alstublieft voor dat wij de
juiste gegevens hebben. U kunt dit doorgeven/checken bij onze administratie. Linda Wielenga
is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 14.30 uur via het
telefoonnummer van de school of per mail l.wielenga@sbodehaagsebeek.info

