
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 30 ( 20 juni 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 
HELP!!!! Hulpouders gezocht Vestedag  

Wij zijn nog naarstig op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, 

oppasmoeders die willen helpen bij De Vestedag op vrijdag 30 juni. 

We komen nog een paar helpers tekort.  

En heeft u nog materiaal zoals een tent, windscherm, luchtbedpomp of 

slaapzak. Laat het ons weten via natasjavannijnatten@bsdeveste.nl   

 

 
Nieuws van het overblijfteam 
Wij willen de kinderen, het team en de ouderraad heel hartelijk bedanken voor de leuke 

attentie tijdens de nationale overblijf dag van donderdag 1 juni. 

 

Groetjes het Overblijfteam.  

 

 
Halve Zolen Festival 
Het Halve Zolenfestival is een uniek evenement in de Langstraat. 

Op zondag 25 juni opent Waspik letterlijk haar deuren. Tussen 

12.00 uur en 18.00 uur zijn er vele, vele optredens op en rondom 

het Halve Zolenpad. Een speciale route van ongeveer 7 kilometer 

voert je langs allerlei bijzondere locaties in Waspik. 
 

Op het dorpsplein in Waspik zijn allerlei optredens te bewonderen. 

Zo kun je bijvoorbeeld genieten van het Spaanse gezelschap 

Companyia La Tal met hun Incredible Box. Of  kijk je naar een 

staaltje magisch straattheater door Close-Act uit Tilburg. Lees 

meer over het volledige programma op de website. 

 

Tot slot is er groot beeldend project met KCW-docent Jola Hesselberth, een 

uitwisselingsprogramma tussen twee groepen 7 van basisschool De Veste in Waspik en De 

Bolster in Drunen. Kinderen die elkaar nog nooit eerder gezien, hebben elkaar enkele weken 

geleden nagetekend op grote borden. Deze zijn te bewonderen tijdens het Halve Zolenfestival. 

Alleen al een reden om te komen kijken! 

 
 

Nieuwsflits vanuit de ouderraad Juni 2017 
Thema avond:   ‘Een andere kijk op kinderen en leren’ 

  

De thema avond van 31 mei die dit jaar in het teken van hoogsensitieve en beelddenkende 

kinderen stond was een groot succes ! 

Dat bleek wel door de vele aanmeldingen die wij hebben mogen ontvangen van ouders en 

leerkrachten die graag meer wilde horen hierover. 

Femke Dane heeft deze avond wat meer verteld over hoogsensitief zijn en Ilse Langsmidt 

over beelddenken, wat houdt dit eigenlijk in, wat zijn de valkuilen en wat zijn de sterke 

kanten van deze kinderen. 
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Wij hopen hiermee bereikt te hebben, dat ouders, verzorgers  en leerkrachten meer inzichten 

hebben gekregen in bepaalde gedragingen die kinderen kunnen laten zien, en dat we hiermee 

een kleine stap vooruit zetten door met andere ogen te kijken naar deze kinderen. 

  

Mocht u naar aanleiding van de thema avond nog vragen hebben over deze onderwerpen dan 

mag u altijd contact opnemen met een van deze dames. 

Als laatste willen we nog een stukje toevoegen. Hierin wordt heel mooi verwoord wat hoog 

gevoeligheid met een kind kan doen. Misschien dat er ouders, verzorgers of leerkrachten zijn 

die dit herkennen.  

  

Groetjes van de ouderraad. 

  
Lieve papa en mama, 
  
Ik wil jullie iets heel persoonlijks vertellen en ik hoop dat jullie mij begrijpen. Soms voel ik mij 
anders dan de andere kinderen in de klas. Soms loopt mijn hoofd helemaal over, dat ik er 
heel erg onrustig van word en ik wil het allemaal zo goed doen. Ook voel ik het als andere 
kinderen verdrietig zijn of niet lekker in hun vel zitten. Ik vind het heel moeilijk om mij daar 
voor af te sluiten en ik wil dat kindje ook zo graag helpen en troosten. 
Het is ook heel erg druk in de klas en op school, met zoveel geluiden, dat ik er moe van 
wordt en er soms van moet huilen of vervelend door word. 
Ik doe altijd heel erg mijn best op school en wil graag dingen goed doen. Als ik dingen niet 
goed doe, dan ben ik erg teleurgesteld in mijzelf. We moeten zoveel dingen leren en goed 
kunnen, dat dat teveel voor mij wordt, omdat ik het heel goed wil doen. Rekenen vind ik 
bijvoorbeeld toch zo moeilijk! 
  
Ik kan moeite met slapen hebben, omdat ik de indrukken van de dag niet kan verwerken of 
ergens mee zit. 
Ik voel heel goed aan wat de juf of meester van mij verwacht en ik wil daar graag aan 
voldoen en mij goed gedragen. 
  
Ik heb liever dat andere kinderen zich fijn en blij voelen dan ik zelf. Ik vind het niet zo erg om 
mezelf naar achteren te plaatsen. Voor mezelf opkomen vind ik best wel lastig, ik heb liever 
dat er geen ruzie is, want dat vind ik heel erg, maar voor andere kindjes opkomen of als iets 
heel oneerlijk is, dat kan ik heel goed. En als er ruzie op school is geweest en de sfeer is niet 
goed in de klas, dan heb ik daar echt last van en kan ik een tijdje van slag van zijn en gaat het 
minder goed met mij en gaan mijn cijfers achteruit. 
  
Maar als ik dan thuiskom en ik heb mij de hele dag gedragen zoals van mij verwacht wordt, 
en me aangepast, en ik heb heel veel informatie gekregen dan wil ik ook mijn ei kwijt. En dan 
ben ik thuis weleens drammerig, huilerig, driftig of vervelend. En dat doe ik niet om jullie te 
pesten, maar omdat ik het ook kwijt moet en moet ontladen van de spanning van de dag. Ik 
voel mij vaak onbegrepen hierin, omdat jullie niet zien waarom ik mij zo gedraag en dat ik  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
dat zelf ook liever niet wil, maar ik moet ook mijn spanning kwijt van de dag en ik mij de hele 
dag heel goed heb gedragen. 
  
Als ik ergens mee zit, dan vind ik dat moeilijk om aan te geven. Ik wil jullie ook niet teveel 
belasten. 
Ik wil vaak gewoon even mijn verhaal kwijt van de dag, mij ontladen en een plek hebben 
waar ik mij veilig voel en mezelf kan zijn. 
  
Schreeuwen en boos worden tegen mij werkt niet zo goed, want daar word ik heel erg bang 
van en ik moet er hard van huilen. Ik schaam mij er ook voor als ik mij niet goed gedraag en 
als jullie dan ook boos worden, dan voel ik mij heel naar, want ik weet het zelf ook wel als ik 
fout zit en ik heb mijzelf er dan ook al een standje voor gegeven. Ik denk namelijk heel goed 
na over dingen en kan goed op mezelf reflecteren en het kan lang aan mij blijven klagen als 
ik iets fout heb gedaan. 
Af en toe maak ik ook hele wijze opmerkingen voor mijn leeftijd. 
  
Als jullie zelf niet lekker in je vel zitten, gespannen zijn, ongelukkig zijn of ruzie hebben met 
elkaar dan voel ik dat heel erg aan en als ik er naar vraag en jullie doen of er niks aan de 
hand is dan voel ik mij niet gehoord en ga ik aan mezelf twijfelen of ik dingen wel goed 
aanvoel. Dat voel en weet ik toch gewoon? Doen of er niks aan de hand is vind ik nog veel 
erger. 
  
Ik voel mij vaak angstig, dan kruip ik het liefste in jullie weg. Vooral als ik niet weet wat er 
gaat gebeuren, bij veranderingen of als ik uit mijn vertrouwde omgeving weg ben of word 
gehaald. 
Als ik een enge film heb gezien met veel geweld, dan kan ik ’s nachts niet goed slapen en ik 
kijk gewoon liever naar vrolijke dingen. Er is al zoveel ellende in de wereld, kindjes die 
honger hebben, daar snap ik helemaal niks van, dat dat kan en dat niemand ze helpt terwijl 
wij het hier zo goed hebben. 
  
En dat kriebelige wollen truitje dat vond ik zo vervelend! Het kriebelde de hele dag en ik had 
de hele tijd maar jeuk! En van die stomme diadeem had ik heel de dag hoofdpijn. 
Ik wil net zo zijn als de andere kinderen en dat voel ik ook al wel, maar wat ik lastig vind is 
dat ik soms anders reageer op dingen en mensen niet mijn behoefte aanvoelen. 
  
En ik wil niet horen dat ik anders ben, of raar, of dat er iets mis met mij is en ik wil zeker 
niemand tot last zijn. Wat ik wel voel is dat ik vaak niet gehoord of begrepen wordt,  daar 
kan ik erg verdrietig of boos om worden als dat gebeurt. Ik bedoel het altijd goed en probeer 
altijd met iedereen rekening te houden. Ik heb een paar keer op een dag wel even de tijd 
voor mezelf nodig om mij even terug te trekken van alle drukte en indrukken, zodat ik mij 
ook even kan opladen en tot mezelf kan komen, anders raak ik totaal overprikkeld. 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ik vind het ook niet leuk als ik bij de eerste keer zwemmen heel hard moet huilen of bij het 
afzwemmen. En als ik getoetst word dan ben ik zo bang dat ik het niet kan, niet goed doe of 
haal. 
Ik vind nieuwe dingen, (grote) veranderingen, toets momenten, optredens gewoon zo 
spannend dat ik er dagen van tevoren niet van kan slapen. Maar vaak is het zo, dat als ik mijn 
emoties en verhaal bij jullie kwijt kan, en als die er ook mogen zijn, dat dat dan al heel erg  
oplucht. Zonder dat er iets opgelost hoeft te worden. Dat ik even mijn zorgen met jullie kan 
delen en ik er gewoon even mag zijn, dat zou ik zo fijn vinden! 
  
En ik weet echt wel wanneer ik ergens klaar voor ben, maar ik heb wat meer de tijd nodig 
om te wennen aan een nieuwe situatie. 
Als iemand mij dan gaat dwingen, omdat het sneller moet, dan raak ik nog meer overstuur. 
Woordjes zoals stel je eens niet zo aan, niet huilen, doe niet zo overgevoelig, je kan het wel, 
de andere kindjes doen het toch ook gewoon, dan voel ik mij echt nog verdrietiger en voel ik 
mij zo alleen. 
Mama en papa moeten mij toch beschermen, ik kan dat niet zo goed tegen de volwassenen. 
  
Mama en papa kunnen jullie mij hiermee helpen? 

-Willen jullie naast mij gaan staan, voor mij klaar staan en mij ondersteunen waar nodig? 

-Willen jullie mezelf laten zijn en dingen op mijn eigen tempo laten doen? 

-Kunnen jullie mij zelfvertrouwen en kracht geven en rekening met mij houden waar dat 
kan? 

-Willen jullie mij leren hoe ik met mijn emoties om kan gaan? 

-Kunnen jullie mij laten zien hoe je obstakels kan overwinnen en ik dingen zelf kan oplossen? 

-Kunnen jullie het voorbeeld zijn in hoe ik dingen moet doen? 

-Willen jullie mij in contact brengen met dezelfde kindjes of met iemand die zelf ook zo is en 
mij/ons hiermee kan helpen, die mij echt begrijpt en ook zo gevoelig is. 
-Willen jullie mij het gevoel geven dat ik goed ben zoals ik ben en al deze dingen bij mij 
horen en dat dat niet weg moet. 
  
Maar vooral willen jullie mij accepteren en van mij houden zoals ik volledig ben? Dan kan ik 
dit ook leren om bij mijzelf toe te passen. 
Oh ja en ik ben ook heel creatief! Dat hoor ik heel vaak van mensen en daar kan ik uren mee 
zoet zijn. 
Dankjewel papa en mama voor het luisteren naar mijn verhaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 


