
(on)zeker
We leven nog steeds in een onzekere tijd. Iedere 
keer als het de goede kant op lijkt te gaan komen 
er toch weer nieuwe maatregelen. Toch zien we 
op steeds meer scholen dat de onzekerheid iets 
naar de achtergrond verschuift en dat het reguliere 
lesgeven weer de norm wordt. En dat is voor 
iedereen heel fi jn! Ouders krijgen weer wat meer 
grip op wat er op school gebeurd en kunnen hier 
beter op inspelen. Voor leerlingen geeft het meer 
rust nu er wat meer richtlijnen en duidelijkheid 
geboden wordt. En voor ons, als studiebegeleiders, 
is het ook heel fi jn want ook wij kunnen nu gericht 
inspelen op de leervragen. We hebben de ?on ? nog 
niet helemaal weggepoetst maar we gaan de goede 
kant op! 

Halverwege een nieuwe start
Een nieuw jaar betekend ook dat we halverwege het schooljaar 
zijn. Een mooi moment om te kijken en te bespreken hoe uw 
kind er nu voorstaat. Gaat het nog goed of is er nu aan de 
cijfers te zien dat extra ondersteuning nodig is. En niet alleen 
gekeken naar de cijfers maar ook naar ontwikkeling, faalangst, 
onzekerheid, dyslexie, etc. 
Juist in deze tijd is het fi jn om vaste begeleiding te hebben op het 
leren leren. Weer de zekerheid vinden in het leren. Een positieve 
ondersteuning die niet alleen zorgt voor mooie cijfers maar vooral 
voor weer het geloven in jezelf. 

We kunnen er samen een prachtige, positieve tweede helft van 
het schooljaar van maken. En dan kijken we in de zomervakantie 
gewoon nog een keertje terug! 
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Tijd van terug kijken maar nog belangrijker vooruit kijken. Eigenlijk doen we dit soort dingen in 
het onderwijs pas in de zomervakantie. Dat is voor ons de tijd om te evalueren en nieuwe plannen 

te maken voor het volgend schooljaar. Maar na dit hele rare coronajaar is halverwege het jaar 
een nieuwe start maken misschien helemaal niet zo gek.
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ANNE & ENID
We willen allemaal mooi en gezond oud worden, ongeacht onze huidige 
huidconditie of leeftijd. Daarom richten wij ons op het verbeteren van jouw 
huid en het voorkomen van huidveroudering. Dat doen we van buitenaf en 
binnenuit, met behulp van doeltreffende cosmetica, supplementen en de 
meest effectieve behandelmethoden.

Bij ons in de salon kun je rekenen op aandacht voor jouw huid, 
maar ook voor jou persoonlijk en je vraag aan ons. Neem gerust 
contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Wij staan 
je graag te woord en laten jou en je huid weer stralen.
Jouw huid is onze passie!
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