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Freya, zomer 2005

Het gaat goed met onze dochter.Freya heeft nu de leeftijd van 6 jaar
en 7 mnd.
Groep 2 van de basisschool heeft ze zonder problemen doorlopen.
Wij, als haar ouders, kunnen ook merken dat ze gegroeid is in haar
sociaal-emotionele ontwikkeling.Ze heeft meer durf gekregen om
zelfstandig dingen te ondernemen en het maakt haar daarbij veel
minder meer uit dat er, voor haar, onbekende mensen bij betrokken
zijn. Het klasgebeuren is voor haar zodanig vertrouwd geworden dat
ze ook daarin sterker geworden is en zich minder verlegen/bescheiden opstelt.
De moeite die ze had om tijdsbegrippen als gister, vandaag, morgen etc, vast te houden is bijna
geheel verdwenen.
In het navertellen van wat ze beleefd heeft komen ook steeds minder ‘fouten’ voor. Wel is het zo
dat, als ze onderbroken wordt in haar enthousiasme om iets te vertellen, ze compleet de concentratie verliest en daarbij overdreven emotioneel kan reageren. Een “dergelijke bui”is echter van
korte duur. Er niet teveel aandacht aan schenken maar wel corrigerend optreden werkt nog steeds.
Freya is al een poos spelenderwijs bezig met 3 letter woorden te schrijven en het lukt haar ook
vaak om, door de letters die ze herkent, kleine woordjes te lezen. Af en toe heeft ze ook interesse
voor rekensommetjes maar die aandacht blijft vaak niet lang hangen. In ieder geval biedt het een
welkome ondergrond voor het volgende schooljaar.
Freya heeft het nog steeds ontzettend naar haar zin op school.
Het schoolonderzoek van de GGD leverde geen bijzonderheden op, behalve dan dat ze langer is
dan gemiddeld. Ze is dan ook het langste meisje in haar klas. Het typische kenmerk dat de benen
lang zijn in verhouding met de romp gaat ook bij Freya op. Afgesproken is, op ons verzoek, om
rond het achtste levensjaar nogmaals een groeiontwikkeling te meten. De voorspelling tot nu is dat
ze rond de 1.80 m zal uitkomen.
Freya zit nu ruim een jaar op zwemles en heeft nog steeds erg veel moeite met het onder water
zwemmen. Het lukt haar nog niet om daar plezier in te hebben al is de paniek die ze daarbij had al
aanzienlijk afgenomen. Geduld is, ook in dit proces, een schone zaak. Onze zoon heeft 2 jr. en 3
mnd gedaan over 2 zwemdiploma’s en die had echt watervrees dus we zijn wel wat gewend.
Freya is wat ons betreft een gemakkelijk kind in heel veel opzichten. Ze kan zich ontzettend goed
vermaken in haar eentje en, als ze maar buiten kan spelen, hoor je haar praktisch de hele dag niet.
Verder maakt het haar niet echt veel uit of ze met een jongen of een meisje speelt. Als ze de kans
krijgt kan ze uren op een klimrek/schommel zoet zijn. Een afstand van 12 km op de fiets legt ze
zonder problemen af.
Freya is veelal enthousiast, vaak spontaan, opgewekt en sociaal. Zo gaat ze regelmatig bij de
buren langs om te vragen hoe het daar gaat. Echter in ruzie maken met haar oudere broer is ze
een talent en doet ze zich altijd onschuldig voor. De opzet voor haar is zodanig dat hij de schuld
krijgt. Dit is natuurlijk ook normale rivaliteit tussen broer en zus. Een brutale mond is haar niet
onbekend.

Af en toe zijn er momenten waarop ze zich kinderlijker gedraagt dan je voor haar leeftijd zou
verwachten. Voor ons is dat ook een vorm van aandacht, net doen of je iets niet meer kunt. Ook
hierin blijven we haar corrigeren.
Freya is dol op knuffelen en vindt het nog steeds heerlijk bij mij of haar vader op schoot te zitten of
liggen. Dan geeft ze spontaan knuffels weg en vertelt ze regelmatig hoe lief ze je vindt.
We merken dat ze steeds meer aandacht krijgt voor typische “meidendingetjes”. Roze blijft favoriet
en ze draagt graag jurkjes of rokjes. Het liefst bepaalt ze zelf wat ze aantrekt ’s morgens en dat
verandert dan ook nog wel eens halverwege de dag. Sinds een half jaar is haar slaapkamer in
prinsessenstijl en dat vindt ze het einde.
Het is nu nog zomervakantie en vanaf 5 september mag ze naar groep 3. Omdat het dan wat meer
op ‘presteren’aankomt zullen we gaan ontdekken of/waar ze eventueel in achter zal lopen.
Ons vertrouwen is er nog steeds en zoals het spreekwoord luidt: Komt tijd, komt raad.
Freya zit lekker in haar vel en geniet van heel veel dingen, hoe klein ook.
Dat is tenslotte heel veel waard, juist in een kinderleven.
Ida Bakker, augustus 2005

