Update Daphne, maart 2006
Daphne is nu 7 jaar oud. In september wordt zij 8.
Daphne zit nu in groep 3 van de basisschool. En waar wij al bang voor waren is
gebeurd, het is erg moeilijk op school voor Daphne. Tenminste, volgens de
docenten. Thuis zien wij ook wel dat ze moeite heeft nieuwe dingen op te nemen,
maar met herhaling en doorzetten lukt het ons wel om haar nieuwe dingen bij te
brengen. Echter op school moet alles onder druk van tijd en prestatie plaatsvinden,
en dan krijgt ze het heel moeilijk.
Wij zien wel dat Daphne duidelijk minder presteert dan haar klasgenootjes.
Ik lees op de site dat er een aantal kinderen zijn die problemen hebben met
nachtelijke zindelijkheid. Bij Daphne is dat bijna geen probleem meer, wel moeten wij
ervoor zorgen dat Daphne voordat ze naar bed gaat nog even naar de WC gaat. Dan
gaat het goed. Misschien een tip voor de andere ouders? Overdag vergeet zij soms
wel eens naar de WC te gaan of wacht ze te lang waardoor er een ongelukje
gebeurt.
Daphne speelt in een hockeyteam en zij weet zich goed staande te houden. Ze
probeert zo goed mogelijk mee te doen, maar voor ons is het belangrijker om in een
team bezig te zijn dan uit te blinken in de sport. Sinds kort spelen de teams met een
keeper en dat vind Daphne erg leuk.
Daphne is snel moe. Meer naar het weekeind toe zien wij dat zij meer en mee moeite
heeft om zich in te spannen en geconcentreerd te blijven. Haar concentratie is al niet
al te goed dus je kunt je voorstellen hoe dat aan het eind van de week is.
Daphne vind alles mooi en lief, ze wil alles meemaken en alles weten. Daarnaast is
ze heel vasthoudend, zij heeft een verschrikkelijk groot doorzettingsvermogen. Ze
rust niet voordat zij iets kan wat zij in haar hoofd heeft gezet. Als ouders proberen wij
haar hier zoveel mogelijk bij te helpen, maar op school merken wij dat daar niet goed
me omgegaan wordt. Daphne heeft meer tijd nodig om dingen tot zich te nemen en
die tijd wordt haar op school niet gegund. Met als gevolg matige waarderingen, terwijl
wij als ouders weten dat zij verschrikkelijk haar best doet en thuis wel dingen laat
zien die goed gaan.
Wij zijn blij met de dingen die Daphne kan en wij kijken niet alleen naar wat zij niet
kan, en dat gebeurt op school wel.

