C O N S U L E N T E N O Z L W E N S E N U F IJ N E F E E S T D A G E N
EN VRAGEN UW AANDACHT VOOR DE ZIEKE LEERLING IN UW KLAS

Laat de klasgenoten zelf een
kaart maken/schrijven en
opsturen naar de zieke
klasgenoot.

KlasseContact
Als de leerling
KlasseContact heeft,
vergeet dan niet deze
ook in te zetten bij de
kerstviering.

Of stuur een kerstkaart naar de
leerling en zijn gezin namens
het hele team.

En kan de leerling enigszins actief
zijn, geef hem/haar dan een
actieve rol, bijv. het voorlezen van
een mooie tekst of verteller van
het kerstverhaal.

vakantie
Vraag aan de klasgenoten wie er
in de kerstvakantie een bezoekje
kan brengen of ga samen met
wat klasgenoten op bezoek in
het ziekenhuis of thuis.

kaartje

FEEST
VOOR IEDEREEN
ook voor de zieke leerling

klas

Neem met de klas een filmpje (of Tiktok)
op en stuur dit door naar de leerling.
Leuk als ook wat collega's meedoen, toch?
Of maak een krant of
nieuwsuitzending met de laatste
nieuwtjes van school en de klas. Of
neem een uitvoering op.

Of loop eens langs het huis om even te
zwaaien. (Wel handig als je even afstemt met
ouders natuurlijk).

Stuur ook eens namens
school een kaartje naar
de broer of zus van de
zieke leerling.

brusjes
Laat de klasgenoten van de 'brus'
voor hem/haar een kerstwens
maken en opsturen namens de
klas, deze leerlingen willen ook
gezien worden.

uitnodiging
Nodig de leerling expliciet uit voor
een feest of viering bij u op school.
Dit geeft het gevoel dat er aan ze
wordt gedacht en dat ze erbij
horen. Stem daarna af met ouders
wat er kan en mag.

Ook als het feest op afstand wordt gevierd ivm
de Covid-19 pandemie. Digitaal is vaak nog
makkelijker voor deze leerlingen.

Het is belangrijk dat u de communicatie en continue zorg
kiest die bij de leerling en zijn/haar ouders past.
Wij kunnen u hierbij helpen.

www.ziezon.nl

