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Deze week alweer gewoonte 3: belangrijke zaken eerst.
Het verhaal uit het boek van de 7 gewoontes maakt voor kinderen een heleboel duidelijk!
Steven Stekelvarken krijgt als huiswerk dat hij 6 woorden goed moet kunnen spellen op vrijdag. De juf
geeft de tip om elke dag even te oefenen. Steven vindt andere dingen echter leuker en belangrijker dan
woordjes leren. Pas op de laatste dag leert hij en de volgende dag zakt hij voor de test.
Zal hij leren dat belangrijke zaken eerst moeten?
Kinderen, maar ook volwassenen, vinden dit vaak erg moeilijk. Er komen zoveel dingen op een dag
voorbij. Dingen die mogen en dingen die moeten. Keuzes maken voor jezelf maar ook voor anderen.
Met deze gewoonte willen we kinderen leren dat het slim is om eerst de belangrijkste dingen aan te
pakken en daarna de minder belangrijke dingen. Omdat we in alle groepen gebruik maken van een
takenbord, zullen de gesprekken met kinderen hier ook zeker over gaan. Wat zijn de verplichte
opdrachten? Wanneer kies je ervoor om die eerst te maken? Wanneer kies je er juist voor om andere
keuzes te maken? Voor elk kind zal dit ook anders zijn. Niet iedereen heeft dezelfde belangrijke zaken!
Vervangingen
Tja, je zou het niet zeggen met de huidige temperatuur, maar de herfst komt er toch echt aan! En
daarmee komt ook vaker een verkoudheid of griep voor. Gezien de RIVM richtlijnen zal het vaker voorkomen dat leerlingen of leerkrachten met Coronagerelateerde klachten niet naar school mogen komen.
Tot op heden hebben we vervanging kunnen regelen, maar het aantal vervangers dat we hebben binnen de stichting is beperkt. We kunnen dan ook niet uitsluiten dat er de komende tijd groepen thuis
moeten blijven, omdat er geen vervanging beschikbaar is. We zullen u hierover de dag van te voren op
de hoogte brengen via Social schools. We hopen op uw begrip en medewerking.
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