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Beste ouders, lieve kids,
De laatste 2 schoolweken van dit jaar zijn inmiddels ingegaan. De tijd van kerstbomen,
lichtjes, kerstvieringen, -ontbijten en -diners op school is aangebroken. De kleintjes kijken
uit naar het kerstspel, de ouderen naar het kerstgala op hun middelbare school….of juist
niet?
Uit ervaring weet ik dat juist de kinderen die bij CiC in begeleiding zijn, dit vaak niet zo’n
fijne tijd vinden. De drukte rondom Sint en Kerst is voor de HB-tjes die meestal ook nogal
hoogsensitief zijn, nou juist een periode met een heleboel prikkels en extra activiteiten die
voor opgebrande kids aan het begin van de kerstvakantie zorgen.
Gelukkig zijn de scholen van 25 december 2017 tot en met 5 januari 2018 hartstikke dicht en
kunnen jullie thuis allemaal tot rust komen.
BureauCiC is zo brutaal geweest hier zelfs een dagje aan te plakken:
van vrijdag 22 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 is BureauCiC ook hartstikke
dicht en niet bereikbaar. Samen met mijn gezin duik ik onder in de bossen van Gelderland.
We gaan daar lekker uitrusten, van de natuur genieten en in alle rust Kerst, de 18e
verjaardag van mijn zoon en Oud- en Nieuw vieren.
Het afgelopen jaar was een jaar van grote veranderingen. Niet alleen voor mij, maar ook
voor velen van jullie! Jullie zijn vaak met kleine stapjes heel erg gegroeid. Sommigen zijn
al bijna bij de eindstreep, anderen zijn net van start gegaan. Het maakt niet uit waar je op
dit moment staat. Zodra je ‘Start’ voorbij bent, ga je meestal alleen maar vooruit. ‘ Terug
naar af’ en ‘ga naar de gevangenis’ komt in ons begeleidingsboek niet voor.
‘Sla een beurt over’ wil nog wel eens ingezet worden voor degenen die het al goed door
beginnen te krijgen. En zolang we er net zoveel plezier in blijven houden als afgelopen
jaar, is het gewoon net een spel en zijn er uiteindelijk alleen maar winnaars!

Ik wens jullie, samen met het hele gezin en iedereen die
jullie dierbaar is, een hele fijne vakantie, fijne feestdagen
en een nieuw jaar vol vooruitgang, verrassingen, vreugde
en gezondheid!

Vrolijke groet, Christel
BureauCiC
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