Dit is de maandelijkse Tip van Frieda van februari 2015.
Is deze uitgave interessant voor iemand die je kent?
Stuur het gerust door!

extra informatie

berichtje van Frieda
Wat leuk dat je dit berichtje leest! Eind
januari en begin februari is een spannende
periode voor de leerlingen van groep 8. Dit
geldt ook voor de ouders van deze
leerlingen. Het definitieve schooladvies
komt er aan en veel middelbare scholen
organiseren open dagen.

Word je onzeker als je aan de brugklas
denkt? Ben je benieuwd hoe je je goed
kunt voorbereiden? Wil je weten hoe
je een zelfverzekerde start kunt
maken?

Deze Tip gaat over de stap naar de brugklas. Niet iedere
leerling kijkt uit naar deze stap. Hoe kun je je
voorbereiden? En hoe kun je als ouder je kind begeleiden
bij deze stap? Hieronder een aantal tips voor jullie. Ik
ben benieuwd of deze informatie jullie vertrouwen en
rust geeft. Veel leesplezier en succes!

Tijdens deze cursus bespreken we wat
je te wachten staat als je naar de
brugklas gaat. Samen met
leeftijdsgenootjes leer je hoe je een
goede start maakt. Je leert trucjes om
je meer zelfverzekerd te voelen. Na
deze cursus weet je ook hoe je je goed
kunt voorbereiden op een toets.

Hartelijke groet,
Frieda

Talent biedt de cursus: Op naar de
brugklas! aan.

Klik hier voor meer informatie.

De overgang naar de middelbare school is iets waar veel leerlingen naar uitkijken. Nieuwe
uitdagingen, nieuwe vakken, nieuwe schoolspullen; allemaal nieuwe dingen! Er zijn ook kinderen
die in groep 8 zitten en zich nu al druk maken over de brugklas en over volgend jaar. Bij wie kom
ik in de klas? Hoe vind ik mijn lokaal? Wat is Wiskunde, Economie en Nederlands en wat moet ik
doen met Frans? En; hoe zorg ik dat al mijn huiswerk af hebt?
Hoe kun je hier als ouder mee omgaan? Het is belangrijk dat je er als ouder bent voor je kind.
Straks als kinderen gaan starten, maar nu ook. Ga in gesprek met elkaar en bespreek de angst.
Het is fijn als kinderen merken dat ze het niet alleen moeten doen.
Samen kun je zorgen voor een goede voorbereiding. Een eerste stap is om te gaan kijken bij de
school van volgend jaar. Bekijk een aantal scholen die jullie aanspreken. Veel scholen organiseren
open dagen. Misschien kun je een afspraak plannen en de school bezoeken als er een gewone
lesdag is. Dan zie je al veel van de school. Proef de sfeer van de school en bespreek met elkaar
wat je hebt ervaren.
Het is leuk om samen op pad te gaan voor de juiste schoolspullen. Vaak staat in de schoolgids
beschreven welke schoolspullen kinderen nodig hebben. Leuk kaftpapier, vrolijke schriften en
pennen die lekker schijven maken de stap een beetje makkelijker.
Sommige kinderen werken graag in een multomap. Dan heb je alle aantekeningen en antwoorden
van je huiswerk bij elkaar. Gebruik in zo’n map voor ieder vak een ander tabblad. Je kunt ook
verschillende kleuren pennen gebruiken. De aantekeningen schijf je in het groen, de opdrachten
in het blauw en de dingen die je niet moet vergeten in het rood. Een hippe, stevige tas maakt het
helemaal af.
Maak ook samen een fijne werkplek. Zorg dat er een overzichtelijke, ruime en lichte werkplek is
aan de slag te gaan met het huiswerk. Koop gezellige bakjes, maak wat extra ruimte om boeken
en schiften overzichtelijk op te kunnen bergen en zorg voor een fijne (bureau)stoel.
Succes met alle voorbereidingen. Een goed begin is het halve werk!
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