Februari 2011
Hier is weer een “update” van Tessa Jade’s
vooruitgang/ontwikkelingen.
Tessa is nu 5 jaar geworden in januari en volgens Nieuw
Zeelandse gewoonte aan de lagere school begonnen op
haar vijfde verjaardag. Het nieuwe schooljaar start hier
begin februari en eindigt ‘n week voor Kerstmis.
Er zijn 4 blokken van 10 weken school, met vakanties
ertussen door.
Tot nu toe kan ik zeggen dat Tessa het geweldig goed
doet, niet alleen op school maar ook in het dagelijks
leven en in de omgang met haar.
Ze is van normale lengte misschien ietsje langer dan andere meisjes, maar erg slank.
Haar taalgebruik is beter dan normaal vind ik, maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld.
Maar je kunt met haar een normaal gesprek voeren, ze lijkt alles te begrijpen, heel
goed voor een 5-jarige.
Ik moet wel zeggen dat haar verlegenheid vaak naar voren komt, ze heeft niet graag
teveel aandacht voor haarzelf. Ook heeft ze niet graag dat men haar vertelt wat ze
moet doen. Een voorbeeld: zwemles. Ze liet zich niet graag vertellen wat ze moest
doen met zwemlessen, dat waren dan ook complete drama’s. Nu een jaar later en
door dikwijls het zwembad te bezoeken en haar haar eigen gang te laten gaan, is ze
wat zelfverzekerder geworden en kan ze zwemmen.
Santa Clause (de Kerstman) is ook zo’n zelfde probleem, ze moet daar niet veel van
hebben en zal een straatje omlopen om hem te vermijden!
Een ander ding is, als ze iemand binnen hoort komen die ze niet verwachtte, dan gaat
ze zich snel verstoppen en doet dan net of ze verstoppertje aan het spelen is, als
excuus voor die verlegenheid.
Zindelijkheidstraining is ook nog even een probleem geweest, overdag ging ze netjes
naar de WC om een plasje te doen, maar als het om “#2” ging dan deed ze dat niet
op de toilet maar vroeg ze om een luier. Dat heeft nog vrij lang geduurd, sinds een
paar maanden is dat ook opgelost en gaat ze zoals iedereen naar de WC.
Haar intelligentie schijnt heel normaal te zijn en haar geheugen is prima, zelfs boven
normaal is mijn bescheiden mening. Tessa heeft absoluut geen probleem om
vrienden te maken, ze is heel gemakkelijk in de omgang.
Tessa heeft sinds September 2009 een zusje, Abby Louise. Ze zijn stapel gek op
elkaar.
Ik zal Tessa’s vooruitgang bij proberen te houden. En vooral als er zich iets bijzonders
voordoet laten we het weten via deze Triple XXX site.
De allerhartelijkste groeten uit New Zealand.
Oma de Beer

