
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018 
 

Beste ouders van onze jeugdleden, 
Er is weer een vakantie op komst en daarom een korte nieuwsbrief. 
Er is les tot en met 23 februari. Daarna begint de vakantie. Deze zal tot en met 2 
maart zijn. 
 
Een aantal kinderen en een aantal ouders hebben gevraagd wanneer er weer 
examens zijn. De eerstvolgende examens zullen eind Juni gaan plaatsvinden, de 
exacte datum volgt ongeveer een maand van te voren. Er wordt al wel heel hard 
getraind, dus we verwachten veel succesvolle deelnemers in juni! 
 
Ten aanzien van de examens willen wij nog wel het volgende kwijt: 
Er zijn 3 verschillende type kinderen als het op examens aankomt: 

1. Het kind dat zelfverzekerd is en weet dat hij alle stof beheerst voor het doen 
van een examen. Dit kind zal, na overleg met één van de ouders, besluiten 
zich in te schrijven voor het examen; 

2. Het kind dat wat minder goed kan inschatten of hij of zij er aan toe is. Er wordt 
niet ingeschreven, eigenlijk net zo lang wachtend tot één van de instructeurs 
zegt dat ze examen kunnen doen; 

3. Het kind dat eigenlijk geen examen durft te doen en zich daarom niet inschrijft 
voor het examen. 

Voor type 1 is het makkelijk, inschrijven wanneer je er klaar voor bent. Voor type 2 is 
het een leerpunt om zelf te leren reflecteren en besluiten wanneer je er klaar voor 
bent. Deze kinderen gaan wij niet te veel sturen, we willen dat ze dit zelf gaan leren. 
Alleen voor het derde type kind willen wij graag weten of dit speelt. Indien dit het 
geval is (een soort faalangst, bang zijn het niet te kunnen of iemand / zichzelf teleur 
te stellen) kunnen wij meer bezig zijn met positief stimuleren, waardoor het 
betreffende kind meer zelfvertrouwen krijgt. Nogmaals, dit horen wij graag van de 
ouders! Dit mag via de mail (info@safetytrainingcenter.nl), is minder confronterend 
voor uw kind! 
 
 
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie! 
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