
Jy kan dit skaars glo.  Net nou die dag was jou kind nog 

‘n baba en nou gaan sy/hy al “grootskool” toe - wêreld 

wat vir jou en haar/hom ewe vreemd is.  Hier is wat 

Juffrou wil hê jy moet weet. 
 

“Ons is ‘n span:  ek, jy en jou kind.  Nes jy, wil ek net die 

beste vir haar/hom hê. 
 

Ons moet gereeld met mekaar kan praat.  Hoe anders sal ons 

weet wat ons van mekaar kan verwag? 
 

Jy is baie welkom om met my te kom gesels oor enige iets wat 

pla.  Maak net vooraf ‘n afspraak vir ‘n gesprek na skool - in 

skooltyd ontwrig dit die klas en kan ons nie rustig gesels nie. 
 

Ek verwelkom enige inligting wat my kan help om jou kind, 

haar/sy gedrag en skoolprestasie beter te verstaan, selfs 

haar/sy spesiale belangstellings, buitemuurse aktiwiteite en 

hoeveel tyd/energie dit verg. 
 

Lig my in as sy/hy gesondheidsprobleme het, dan is ek 

voorbereid daarop.  Sê my as sy/hy met aandagafleibaarheid of 

‘n ander probleem gediagnoseer is, want dit beïnvloed haar/sy 

gedrag en konsentrasie. 
 

Vertel my ook meer oor haar/sy persoonlikheid.  Dalk is sy/hy 

baie skaam.  Of miskien het sy/hy by haar/sy kleuterskool 

woedebuie gehad en is jy bang sy/hy gaan daarmee voort.  Dis 

beter dat ek daarvan weet voor dit ‘n groter probleem word. 

 

Ek sien moontlik nie alles raak wat ek moet nie.  Laat my dus 

weet as sy/hy emosionele trauma beleef (siekte tuis, 

egskeiding, as ‘n troeteldier sterf), want dit raak haar/sy 

gedrag, en ek sal dan makliker kan verstaan.  Ook enige 

veranderinge soos as jou  



eks-man dalk weer trou of ‘n nuwe baba gebore word. 
 

Jy en jou man moet ook verkieslik albei die oueraande bywoon, 

veral as julle geskei is, sodat jul besluite konsekwent kan wees. 
 

Moedig haar/hom aan om te sosialiseer en ook deel te neem 

aan sport.  So leer sy/hy dat dit oukei is om ook te verloor. 
 

Kortliks:  neem asseblief my terugvoer of raad ernstig op.  Ek 

sal haar/hom nie afskeep of onnodig laat werk nie.  Soos jy, wil 

ek hê dat sy/hy haar/sy volle potensiaal bereik.” 
 

Liefde Groete 
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