
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Hier weer een berichtje namens de Ouder- en Kindadviseurs. 
 
Leuk om te weten is dat we het geluk hebben dat Mandy onze stagiaire met ons meeloopt tot februari 2023. 
Mandy is inmiddels al een half jaar met ons aan het meelopen en begeleid een aantal kinderen en ouders. Het 
is dus mogelijk dat jullie haar ook tegen komen.  
 
 
Start schooljaar. 
De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Voor veel ouders iets om naar uit te kijken, 
maar voor kinderen is dit weer wennen. Niet voor ieder kind is de overgang van zes weken vrij naar vijf dagen 
school namelijk even makkelijk. Ieder kind is anders. Het ene kind heeft zin om naar school te gaan en zijn of 
haar klasgenoten en leerkrachten te zien. Het andere kind heeft geen zin om naar school te gaan waar er ritme 
en regels zijn.  
 
Praat daarom met je kind over de leuke dingen die hij of zij doet of heeft gedaan op school, hierdoor krijgen ze 
vaak (nog) meer zin om naar school te gaan. Vraag ook naar hetgeen wat je kind niet leuk vindt. Juist door te 
praten over de minder leuke dingen op school, help je hem of haar uiting te geven aan vervelende gevoelens 
en kan je hopelijk zorgen van je kind wegnemen.  
 
De eerste weken op school kunnen vermoeiend zijn voor kinderen. Kinderen hebben tijd nodig om weer in het 
ritme van school te komen. Als ouder is het verstandig om hier rekening mee te houden. Plan dus niet te veel in 
na een schooldag, kinderen zijn dan vaak moe en hebben behoefte aan rust. Dit kun je merken aan boosheid, 
verdriet of extra willen slapen. Plan een moment wat jullie uitkomt en probeer de tijd te nemen om de 
schooldag van je kind te bespreken.  
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Is er thuis weinig geld om je kind te laten sporten of je kind te laten mee doen aan kunst & cultuur. Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt daarbij! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld 
en eventueel de benodigde attributen. Zo krijgen kinderen uit gezinnen waar weinig geld te besteden is, ook de 
kans om lid te worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst of theaterschool. 
 
Je kunt als ouder of verzorger niet zelf een aanvraag indien bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De aanvraag 
kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking 
komt. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les.  
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie of het lesgeld en 
de eventuele benodigde attributen. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de bijdrage direct aan de sportclub 
of vereniging betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor de attributen. Deze waardebon kan bij 
een winkel in de buurt ingeleverd worden. De Ouder- en Kindadviseur is aangesteld als intermediair en daar 
kunt u terecht voor een aanvraag of verdere informatie.  

 
 
Mocht u vragen hebben of zien dat uw kind wat ondersteuning kan gebruiken, kunt u contact opnemen met de 
Ouder- en Kindadviseurs.  
 
Bij deze school is Ilona van Tongeren betrokken: 06-20718748 

i.van.tongeren@participe.nu  
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