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Update over Bérénice

Moeilijke periode

Het is een drukke en moeilijke periode voor ons allemaal op dit moment. De voorbereidingen voor de verhuur van ons vakantiehuis in
Bonsoy (Belgische Ardennen) heeft veel tijd gekost.
Binnenkort krijgen Bérénice en haar broertje Charles uitslag over de
vorderingen op school. Die spanning is voor Bérénice zodanig dat ze
er bijna niet meer van slaapt. Ze zit in het eerste jaar van het hoger
onderwijs maar deze uitslag zal ook bepalend zijn of ze op deze
school mag blijven.
Omdat Bérénice het de laatste tijd al wat moeilijk heeft hebben we
voor haar psychologische ondersteuning ingeschakeld.

School

Eind deze maand zal daar ook een evaluatie over plaatsvinden.
Bérénice heeft het zo naar haar zin op deze school en wil dan ook
graag blijven.Ze krijgt goede begeleiding van haar leerkracht die ook
op de hoogte is van haar Triple X syndroom.
Ze krijgt bijles in Wiskunde en ook wij hebben de laatste weken veel
met haar gestudeerd.
We hebben er wel vertrouwen in dat ze dit jaar zal halen maar volgend jaar zal ongetwijfeld veel moeilijker worden

Rijper en niet te lang

Ik heb ook ooit in een artikel gelezen dat het middelbaar onderwijs bij
Triple X meisjes veelal de nodige moeite kost. Het ziet er naar uit dat
ze wel rijper geworden is.
Ze is nu 13 jaar en 1m 83 lang. Wel is ze gestopt met groeien.
Gelukkig wordt ze niet zolang als ik: 1m 87.
Ze is nooit gepest vanwege haar lengte maar misschien is dat ook
vanwege de verscheidenheid in ras, lengte en gewicht bij de studenten op deze (internationale) school.
Op een andere school in deze streek zal dat meer opvallen.

Geslaagd !

Terwijl deze “update” in de maak was, werd bekend dat zowel Bérénice als haar broer Charles geslaagd zijn voor hun overgangsexamens.
Bérénice gaat dus door naar het tweede leerjaar!
Met vriendelijke groeten,
Karin Pire, moeder van Bérénice

