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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving)

BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Net als iedereen op deze wereld werden we vlak voor de voorjaarsvakantie opgeschrikt
door nieuws over het conflict tussen Rusland en de Oekraïne. Nieuws dat kan leiden tot
gevoelens van angst, verdriet en boosheid. Ook bij kinderen
Deze week is vooral in de hogere groepen aandacht besteed aan dit nieuws. In de
onderbouwgroepen zijn we daar meer terughoudend in. Zeker wat betreft het tonen van
beelden zijn we voorzichtig. We houden de gesprekken in een rustige sfeer en passend bij
de leeftijd van de kinderen.
Per groep kijken de leerkrachten welke vragen er bij de kinderen leven en gaan daarop in.
We geven ook altijd het advies om de vragen ook thuis te stellen. Kinderen verwachten
een gevoel van veiligheid en bescherming van hun leerkrachten en ouders.
In sommige groepen nemen de kinderen het initiatief om in actie te komen. Zo worden er
lege flessen ingezameld. Als IKC geven we de kinderen hier de gelegenheid voor. Het
geeft de kinderen het gevoel dat ze ook daadwerkelijk kunnen helpen.
In de groepen 7 en 8 starten we deze week binnen het vakgebied wereldoriëntatie met het
thema Oorlog en Vrede. Binnen dit thema zal het huidige conflict ook een plaats krijgen.
Mochten uw kind (eren) met vragen thuiskomen dan kunt altijd bij de leerkracht navragen
hoe een en ander besproken is.
Team IKC-Remigius.
www.unicef.nl/blogs-en-vlogs/hoe-praat-je-met-kinderen-over-het-conflict-in-oekraine

Hoe praat je met
kinderen over het
conflict in
Oekraïne? UNICEF
8 tips om kinderen te
steunen en gerust te
stellen.
www.unicef.nl

Verzamelplek op het podium in het midden van de school.
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Hoofdluiscontrole
oudergesprekken
Hercontrole hoofdluis
Koffie-/theemoment 08.30-09.30 uur gaat niet door

