
 
Den Haag, 28 oktober 2020 

 

 

Beste ouder(s), 

 

Zoals u reeds in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen, verslechterde de situatie van 

meester Leendert. 

 

Helaas hebben wij vanavond het verdrietige bericht ontvangen dat meester Leendert is 

overleden. Dit bericht heeft ons diep geraakt.  

 

Wij hopen dat u thuis uw kind goed kunt begeleiden wanneer hij of zij erover wil praten.  

Hieronder treft u adviezen aan over hoe u uw kind kunt ondersteunen in het omgaan met 

verlies. 

 

Ik wens iedereen sterkte met de verwerking van dit verdrietige nieuws. 

 

Wilt u de familie van meester Leendert een blijk van medeleven sturen, dan kunt u dit doen via 

school. Wij zullen er voor zorgen dat de familie deze ontvangt. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Nieke Opstal 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u hulp nodig heeft bij het omgaan met verlies en de gesprekken hierover met uw 

kind(eren) thuis, geven wij in deze bijlage graag extra informatie.  

Hoe gaan kinderen om met de dood? Anders dan volwassenen. Een kind staat dichter bij zijn 

eigen emoties, ook al kan hij/zij die nog niet altijd goed benoemen. Misschien is het daarom 

wel zo troostrijk om te ervaren hoe een kind omgaat met de dood. Wat dat betreft heeft een 

kind ons veel te bieden.  

Tegelijkertijd heeft een kind ook de volwassenen in zijn omgeving hard nodig als hij/zij te 

maken krijgt met de dood van een dierbare. Of wij op onze beurt een kind wat te bieden 

hebben, zal afhangen van de manier waarop wij de dood en alles eromheen aanwezig laten 

zijn. En hoewel niet alles gezegd kan worden, speelt taal daarbij een enorm grote rol. Al die 

vragen die een antwoord nodig hebben, al die gevoelens die beleefd moeten worden!  

Nog steeds denken veel mensen dat kleine kinderen niet echt rouwen wanneer er iemand dood 

gaat in hun naaste omgeving. En met de beste bedoelingen worden kinderen afgeschermd van 

de gebeurtenissen, worden ze niet betrokken en wordt er gedaan alsof er niets aan de hand is. 

In de meeste gevallen zijn kinderen hiermee niet geholpen. 

Kinderen hebben oren op steeltjes, antennes voor dingen die niet kloppen en ze pikken veel 

meer op dan volwassenen in de gaten hebben. Ze kunnen alleen de puzzel niet leggen omdat 

belangrijke informatie hen onthouden wordt. 

 

Kinderen hebben het nodig om, net als volwassenen, te rouwen wanneer iemand uit hun leven 

verdwijnt. En om te rouwen hebben kinderen informatie nodig, zo concreet mogelijk. Ze 

hebben er recht op dat hen verteld wordt wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren. 

Afscheid nemen is een belangrijk moment in het leven van een kind en dus in de opvoeding. 

Wanneer u hier hulp bij nodig heeft, maakt u dan gebruik van de mensen om u heen. 
 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar internet. In de bibliotheek kunt u veel boeken 

vinden die u en uw kind(eren) helpen bij het omgaan met verlies. 

Op bijv. www.ouders.nl kunt u onder het kopje ‘verlies en verdriet’ heldere informatie vinden 

die u verder kan helpen. 
 

Wij hopen u hiermee voldoende te informeren. Mocht u echter nog vragen hebben dan kunt u 

zich tot ons wenden. 

 

http://www.ouders.nl/

