
 
 

 

Beste ouders van De Gouden Griffel,   

 

Tegenwoordig is er voor van alles een speciale dag of zelf week. Heeft u al eens gehoord van 

de Week van de Opvoeding? Ieder jaar in oktober is er een week lang extra aandacht voor 

opvoeding, opvoeddilemma’s en opvoedproblemen. Dit jaar is de week van de opvoeding van 5 

tot en met 12 oktober.  

 

Dit jaar is het eerste jaar dat wij Jeugdcoaches op School (JOS-ers) werkzaam zijn in Lansingerland.  

Normaal zouden we een bijeenkomst organiseren tijdens deze week, maar dat is met alle 

coronaperikelen en maatregelen helaas niet mogelijk. Toch willen we even stil staan bij deze 

belangrijke week. Want opvoeden is niet altijd even makkelijk. Het landelijke thema van dit jaar is:  

Staan en Opvallen 

Hoewel de maatschappelijke druk toeneemt, zijn ouders bovenal weerbaar en veerkrachtig. Welke 

factoren zorgen ervoor dat ouders zich fijn voelen in het ouderschap? En hoe kunnen professionals 

hier een versterkende rol in spelen? Want wanneer het goed gaat met de ouder, gaat het ook vaak 

goed met het kind. 

Opvoeden is hard werken. Soms gaat het met vallen en opstaan. Maar het is vooral ook genieten. 

Daarom zeggen we ‘Staan en Opvallen’ 

Mocht het blijven staan lastig zijn, weet dat u er niet alleen voor staat. Voelt u zich niet altijd fijn in uw 

rol als vader of moeder, gaat het soms anders dan u zou willen? Wij, de JOS-ers zijn er om te helpen. 

We denken graag met u mee of we bekijken samen wat er nodig is om (weer) te kunnen “Staan en 

Opvallen”.  

Hier op school ben ik, Mariska Stoll, iedere dinsdagochtend op RKBS en donderdagochtend op IKC 

aanwezig. Neem gerust contact op met mij.  

 

Met vriendelijke groet, 

Naam: Mariska Stoll 

Email: m.stoll@schoolformaat.nl  

Telefoon: 06 117 110 97  

Meer informatie over ons op schoolformaat.nl/jos  
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