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KIES training

“Ik wilde mijn kinderen na de scheiding de kans geven om te praten over hoe
zij zich voelden. KIES deed mijn kinderen goed, zij konden alles kwijt over de
scheiding en vonden het fijn herkenning te vinden bij andere kinderen.” -Moeder van 2 kinderen, 7 en 9 jaar.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van ouders, deze scheiding overkomt hen. Kinderen
reageren op hun eigen manier op de bijkomende veranderingen. Wat kinderen echter delen
is het verdriet van het verlies van het gezin van ‘toen we nog samen waren’. Voor velen is
het lastig om toe te geven dat zij het moeilijk (mogen) hebben met de nieuwe situatie en
de vele aanpassingen die daarbij horen.
Bij PIPPA’s KIES biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie de kans om in een veilige
omgeving te vertellen over wat zij meemaken. Zonder rekening te hoeven houden met de
gevoelens van hun ouders. Doordat alle groepsgenoten hetzelfde meemaken, merken
kinderen dat zij niet de enigen zijn in een scheidingssituatie.
Wat doet KIES?
Kort of lang geleden gescheiden? Het maakt niet uit, KIES is een preventieve en
laagdrempelige training op maat voor alle kinderen die een scheiding van hun ouders
meegemaakt hebben of op dit moment meemaken. Middels verhaal, spel, tekenen en
andere creatieve werkvormen gaan wij met uw kind(eren) in gesprek. Kinderen reiken
elkaar vaak zeer nuttige tips en adviezen aan.
Na Bij PIPPA’s training
- Voelen kinderen zich vaak opgelucht en zitten zichtbaar beter in hun vel
- Ook kunnen zij makkelijker hun eigen plek vinden binnen de nieuwe situatie
- Of praten kinderen opener over hun eigen vragen en wensen, wat zij nodig hebben
- Soms kunnen zelfs de prestaties op school verbeteren !
Veelal verbeterd ook het contact tussen de ouders.
Aanmelding
Bij PIPPA’s KIES training start op donderdag 12 mei 2016, van 15u-16.15u.
Locatie: Nicolaas Maesschool, in de aula op de 3e verdieping.
De training bestaat uit 7 bijeenkomsten.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen worden
aangemeld, de definitieve groep wordt samengesteld op basis van passende leeftijden.
De training wordt na afloop geëvalueerd met de ouders in een persoonlijk gesprek. Dit zal
eveneens plaatsvinden op de Nicolaas Maesschool. Ouders kunnen apart of samen komen.
Voorafgaand aan de training nemen wij contact met u op voor een telefonische intake. U
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kunt uw kind(eren) aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren) of de intern begeleiders van de
school, middels het opvragen van het deelnameformulier. Echter, u kunt ook het deelnameformulier
opvragen bij saskia@bijpippa.nl.
Inschrijvingsdatum sluit op 8 april. Mocht u inhoudelijke vragen
hebben, dan kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met Saskia Klein. Voor
contactgegevens verwijzen wij u graag naar bijpippa.nl.
Keuzevakken
De keuzevakken zijn woensdag 30 maart van start gegaan. Dankzij het nieuwe gedigitaliseerde
keuzesysteem en een grote groep enthousiaste ouders die zich aangemeld hebben om een keuzevak
te geven zijn de meeste kinderen op hun eerste keuze geplaatst en bijna iedereen op keuze 1, 2 of 3.
Ook de kinderen die niet op hun 1e keuze geplaatst waren hebben bijna zonder uitzondering een
geweldige ochtend gehad en iedereen kan haast niet wachten tot de volgende keuzevakkendag.
Verkeersexamen groepen 7
Vrijdag 1 april was een spannende dag voor de leerlingen van groep 7. Zij hebben die dag
verkeersexamen gedaan.
Groepen 5 naar Boerderij
Op maandag 18 en dinsdag 19 april gaan de groepen 5 met de bus naar melkveehouderij de Jonge
Linde in Ouderkerk aan de Amstel. Daar zullen de kinderen gedurende de dag meegenomen worden
aan de hand van boerin Bianca en ingewijd worden in het boerenleven. Voor meer informatie
http://melkveehouderij-jongelinde.nl/
Nicolaas Maes got talent show
De voorbereidingen voor de Nicolaas Maes Got Talent Show zijn in volle gang. Op 22 april zullen de
verschillende artiesten uit de groepen 3 t/m 8 strijden om de titel, de eer en een trofee die ontworpen
wordt door leerlingen in de keuzecursus 3D printen. Uit de aanmeldingen tot dit moment belooft het
weer een show op hoog niveau te worden. Onder de bezielende organisatorische leiding van juf
Sandra zullen de komende weken de audities plaatsvinden. Eerst donderdag de audities voor de
presentatoren en later de audities voor de artiesten. Overigens is de Nicolaas Maes Got Talent Show
een show voor en door leerlingen. Dat betekent dat ouders helaas niet kunnen komen kijken.
Lustrum
Zoals al eerder gemeld is de Nicolaas Maesschool dit jaar jarig. Zij wordt 100 jaar!!! Het programma
voor de lustrumweek van 27 juni t/m 1 juli begint steeds meer vaste vorm te krijgen. Zeer binnenkort
kunt u daar meer informatie over verwachten.
Olympische sportdag van 25 mei verplaatst
Er zijn 2 redenen waarom de Olympische sportdag niet door gaat. Ten eerste is er dit jaar, naast
allerlei andere evenementen, het Europees kampioenschap atletiek in het olympisch stadion waardoor
alle activiteiten die daaraan voorafgaand zijn aangevraagd niet gehonoreerd zijn. Daarnaast is er in de
lustrumweek een sportdag met sponsorloop ingepland. Deze komt dus in de plaats van de Olympische
sportdag.
Schoolreisjes
Vanwege het lustrum van de school hebben we dit jaar besloten om met de hele school op
schoolreisje te gaan! Dit is dan in plaats van de schoolreisjes die in de jaarkalender staan. Op 28 juni
zullen we met zijn allen afreizen naar……… Meer informatie volgt z.s.m.
Reminder t.a.v. spelen op het schoolplein
Het is goed om het geheugen weer even op te frissen. De afspraken rondom het spelen op het
schoolplein buiten de schooltijden zijn als volgt:
Voor schooltijd mag er tot 08.30 uur gevoetbald worden op het voetbalveld.
Na schooltijd mag er niet gevoetbald worden en de kinderen en hun ouders zullen na school het plein
verlaten.
Nicolaas Maesstraat 124, 1071 RH Amsterdam tel. 020-8201124
e-mail: info@nicolaasmaes.nl website: www.nicolaasmaes.nl

Nicolaas Maesschool

Agenda voor de komende weken
13 april
Laatste keuzevakken dag
18 & 19 april
Groepen 5 naar de boerderij
19 t/m 21 april
Cito eindtoets groepen 8
22 april
Fototentoonstelling van de keuzevakken op de digiborden
23 april t/m 8 mei
Vakantie.
Hartelijke groet namens het team van de Nicolaas Maesschool,
Jacqueline Bosma
Yepuh Schoones
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