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Terug naar Nederland

Vorig zomer verhuisde ik met de kinderen van Kreta weer terug naar
Nederland. We zijn inmiddels weer gewend.
Het is niet altijd makkelijk om ons weer aan te passen aan de
levensstijl hier.
Nick mist wel het een en ander van Kreta natuurlijk. Vooral zijn oma
daar en het leven op de boerderij. Hij hielp daar vaak met
verschillende klusjes. Het was geen boerderij zoals wij dat kennen
hoor maar hij verzorgde bijvoorbeeld de groentetuin en de kippetjes.
Best leuk natuurlijk en kan me voorstellen dat hij dat mist.

Op school

Met Kim gaat het over
het algemeen goed. In
het verslag dat ik van
school heb gekregen
staan eigenlijk geen
'rare' dingen. Ze heeft
even moeten wennen
en haar houding werd
van afwachtend, een
hou-ding met meer
initiatief.
De meest
waarschijnlijke
reden
dat ze de laatste tijd
nogal tegen con-flicten
aanloopt met andere kinderen heeft te maken met het feit dat ze nog
niet goed kan duidelijk maken wat ze bedoelt. We hebben samen
besloten dat het voor haar het beste is als ze logopedie gaat krijgen.
Het was wel iets wat haar juf duidelijk opviel aan haar. Ze heeft zich
in het begin van het jaar volledig gestort op het leren van alle nieuwe
dingen die ze kreeg aangeboden op school. Nu is het zaak dat ze
leert met andere kinderen om te gaan. Het sociaal-emotionele
element is dus een belangrijk punt van aandacht de komende tijd.
Verder doet ze mee aan schrijfdans vanwege haar fijne motoriek. Het
helpt ook niet echt dat ze linkshandig is en erg precies, maar daar
wordt dus aan gewerkt. Ze krijgt ook nog woordenschatondersteuning omdat ze tweetalig is.
Ze doet het dus eigenlijk goed op school waar ik natuurlijk heel trots
op ben. Ze is nu 6 jaar en zit in groep 2. Inmiddels leert ze ook
schrijven, lezen en rekenen.

Een vrolijke meid

Ze danst nog steeds graag en rent ook nog steeds door de kamer.
Maakt niet uit, al moet ik haar soms een beetje afremmen. Ook is ze
nog steeds een hele vrolijke meid. Ze staat nog steeds iedere dag
met een glimlach op. Ze heeft ook heel veel humor.
Soms heeft ze een boze bui, maar ik kan haar met mijn humor wel
weer snel aan het lachen krijgen. Zo ontwikkelen we allemaal onze
eigen 'gebruiksaanwijzing' haha...

Griekse school

We hebben met ons drietjes ons eigen ritme gevonden. Op zaterdag
gaan Nick en Kim naar de Griekse school in Amsterdam dus we
hebben het lekker druk.
Zondag gebruiken we meestal om iets leuks te doen of gewoon
lekker te luieren.

Het gaat goed met ons!

Angela

