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Dinsdag 6 december, kinderen vrij 
Op dinsdag 6 december hebben wij een studiedag, de kinderen gaan dan niet naar school en zijn vrij. Het team van 
de Heydonck krijgt dan een training over het observeren en verhogen van betrokkenheid van de kinderen in de klas.  

Nieuwe website  
In het nieuwe jaar wordt onze nieuwe website gelanceerd, daarop is alle informatie van ons kindcentrum te vinden. 
Voor alle interne informatie gaan wij steeds meer gebruik maken van Klasbord.  
Nog niet alle ouders maken gebruik van Klasbord. Heb je hulp nodig bij het installeren of inloggen op Klasbord, dan 
is er in de week van de oudergesprekken (op 7 t/m 16 december) van 14.30 tot 16.30u iemand op school aanwezig 
die hiermee kan helpen.  

Kaartjes Jong PSV-Jong Ajax voor gezinnen 
Er zijn nog kaartjes beschikbaar voor de wedstrijd in het Philips stadion van jong PSV tegen jong AJAX op 15 
december a.s. Bij interesse geef het even aan de leerkracht door, dan ontvang je de vrijkaarten en 
consumptiebonnen. 

Nieuws vanuit het basisteam 
Vriendjes maken 
Als je kind naar de basisschool gaat, leert hij een heleboel nieuwe kinderen kennen. De één kan makkelijker 
vriendjes maken dan de ander. Hoe kun jij je kind hierbij helpen? Wat kun je beter níet doen? 
 
Waarom zijn vrienden belangrijk? 
Kinderen hebben vriendschappen nodig om zich verder te ontwikkelen. In een vriendschap leert je kind niet alleen 
een ander, maar ook zichzelf beter kennen. Een aantal redenen waarom vriendschappen belangrijk zijn: 

- Je kind leert delen, rekening houden met anderen, en meeleven met gevoelens van anderen. 
- Je kind ontwikkelt zelfvertrouwen. 
- Je kind leert omgaan met kritiek, grenzen aangeven en voor zichzelf opkomen. 
- Je kind leert om hulp te vragen. 
- Je kind leert omgaan met verdriet, boosheid en angst, door de emotionele steun die vrienden kunnen geven. 

 
Karakter van je kind 
Sommige kinderen zijn nergens bang voor en stappen overal op af. Anderen zijn verlegen en durven niet aan andere 
kinderen te vragen of ze mee mogen doen. 
 
Verlegen kinderen hebben soms een extra zetje nodig bij het maken van vriendjes. Op school is het wat lastiger voor 
jou om je kind te helpen, maar voor en na schooltijd kun je wel het één en ander regelen. Zo kun je bijvoorbeeld een 
afspraak maken met een andere moeder om jullie kinderen met elkaar te laten spelen. Pols wel van tevoren bij je 
kind of hij dat andere kindje wel aardig vindt. Als dat zo is, wordt die speelafspraak vast ook een succes.  
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Misschien is jouw kind niet verlegen, maar juist bazig. Ook die eigenschap is niet zo handig bij het maken van 
vriendjes. Leg je kind uit dat andere kinderen het niet leuk vinden als iemand steeds de baas speelt. Leer je kind 
bijvoorbeeld dat ze om beurten met de brandweerauto of poppenwagen spelen. Wil het vriendje eerst kleuren? 
Afgesproken, maar dan gaan we daarna met de treinbaan of poppen spelen. 
 
Praat over vriendjes maken 
Als je het vermoeden hebt dat jouw kind moeite heeft om vriendjes te maken, praat er dan 
met hem over. Hoe was het vandaag op school? Is er iets op school gebeurd? Het zijn 
eenvoudige vragen die jou en je kind verder kunnen helpen. Misschien vind jij het jammer 
dat je kind geen vriendjes heeft, maar vindt jouw kind het helemaal geen probleem om in zijn 
eentje te spelen. Dwing je kind dan niet.  
 Als je meer wilt weten over ‘Vriendjes maken’’ of over andere Opvoed- en Ontwikkelingsvragen, 
neem dan gerust contact op met een medewerker van  het Basisteam Jeugd. 
 
Iris van de Sande | Lumens  
I.vd.sande@lumenswerkt.nl | 06 46768161 
Ingrid Winters | GGD  
i.winters@ggdbzo.nl | 06 46185843 
 
Noodfonds 
Gemeente Best heeft een extra regeling gemaakt om inwoners, die moeite hebben met het betalen van de 
energierekeningen, te helpen. De gemeenteraad heeft hiervoor € 150.000 beschikbaar gesteld. 
Ervaart u problemen op het gebied van uw financiën of heeft u een betalingsachterstand bij uw energieleverancier? 
Neem dan contact op met Lumens. Zij kijken graag met u mee. Lumens bekijkt elke aanvraag individueel. 
  
Zorg dat u niet vastloopt en nog meer schulden gaat opbouwen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor dit 
noodfonds? Stuur dan een e-mail naar Lumens schuldhulpverlening of bel Lumens via 0499 77 01 00. U kunt ook 
binnenlopen bij Bestwijzer: Zonnewende 173, 5683 AB, Best. https://www.gemeentebest.nl/noodfonds 
 
Trainingen Basisteam Jeugd Best 
ROTS EN WATER (8-10 jaar) Start februari 2023  
Thuis, op school, in een winkel of op straat, waar je ook bent, overal ontmoet je andere mensen. Meestal gaat 
contact maken vanzelf en leer je goed om te gaan met jezelf en met anderen. Dit zijn ‘sociale vaardigheden’. Maar 
dit is niet altijd even makkelijk. Ben je verlegen, heb je met pesten te maken, voelt het als lastig om met anderen om 
te gaan, dan kun je daar onzeker of zenuwachtig van worden. Gelukkig kun je sociale vaardigheden leren. In de Rots 
en Water training wordt dit gedaan doormiddel van spel. Voor aanmelden of meer informatie: best@lumenswerkt.nl 
en die flyer in de bijlage.  
 
KIES (7-12 jaar) Start maart 2023  
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KIES is een groepsbijeenkomst voor Kinderen met ouders In Een Scheiding. Wanneer ouders uit elkaar gaan, 
betekent dat een ingrijpende verandering voor een kind. En elk kind kan leren met die verandering om te gaan. Maar 
dat gaat niet vanzelf. Aanmelden of meer informatie: best@lumenswerkt.nl  

Nieuws vanuit de wijk 
Op zaterdag 3 december wordt er van 11.00 tot 15.00 uur in ’t Tejaterke een multiculturele markt georganiseerd. Er 
zijn verschillende kramen met lekkere zelfgemaakte hapjes, zelfgemaakte kerstversiering, spullen uit een 
kringloopwinkeltje, verschillende leuke Hollandse spellen voor jong en oud, er wordt een modeshow gehouden, 
kinderen kunnen worden geschminkt en de Sint komt langs tussen 12.30 en 13.30u! Voor meer informatie zie de 
uitnodiging in de bijlage. 
 
 


