NIEUWSBRIEF APRIL
LITERAIR THEMA EN MEER

Agenda
31 maart
Verkeersexamen
groep 7
1 april
Neon Crazy Hair Disco
14 april
Paasfeest
Literaire thema: Voorjaar en poëzie

15 t/m 18 april
Paasvakantie

Het thema tot aan het paasweekend is “voorjaar” en
daarin gaan we poëtisch aan de slag.

19 april
Nationale dag tegen Pesten
20 en 21 april
Eindtoets groep 8
22 april
Koningsspelen
23 aprilt/m 8 mei
Meivakantie
9 mei
Nieuwsbrief mei

Neon Crazy Hair Disco
Op vrijdagavond 1 april organiseert onze ouderraad een “Neon Crazy Hair Disco” met medewerking van DJ
Ronny McGee. De entree is gratis!
Van 18.00-19.00 uur zijn de kleutergroepen aan de beurt. Vanaf 17.45 uur verzamelen zij eerst in de klas
(de kinderen moeten net als overdag gebracht worden bij de deur van het lokaal aan het schoolplein).
Met hun leerkracht gaan ze vervolgens naar de disco in het speellokaal. Om 19.00 uur kunnen de kinderen
weer opgehaald worden bij de deur van hun eigen lokaal.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 komen om 19.00 uur via de hoofingang naar binnen en hebben disco tot
20.00 uur. Zij moeten opgehaald worden bij de deur ter hoogte van de tafeltennistafel.
Om 20.00 uur komen als laatsten de kinderen van groep 6,7 en 8 via de hoofdingang naar binnen en zij
moeten om 21.00 uur eveneens bij de deur ter hoogte van de tafeltennistafel opgehaald worden.
We gaan er met z’n allen een leuke avond van maken: Let’s dance!

Verkeersexamen
Binnenkort leggen de leerlingen van groep 7 de landelijke verkeersproef af.
Er wordt inmiddels al flink geoefend om straks zo goed mogelijk voor de dag
te komen.
De verkeersproef bestaat uit een theoretisch examen (31 maart) en een
praktijkdeel (datum nog onbekend) , waarbij de kinderen een vooraf
vastgestelde en bekend gemaakte route gaan fietsen om te laten zien dat ze
zich veilig kunnen gedragen in het verkeer.
En dit natuurlijk op een fiets die voldoet aan de voorschriften!

Paasfeest
Op donderdag 14 april vieren we ons paasfeest. Er staan tal van leuke
activiteiten op het programma, waarover u nader geïnformeerd wordt via een
speciale paasfolder. Er is deze dag een continurooster, dat wil zeggen school van
08.30-14.00 uur. Alle kinderen eten tussen de middag op school van de hapjes
die door de ouderraad zijn klaargemaakt. Om 14.00 uur begint het
paasweekend. De kinderen zijn op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag
18 april (Tweede paasdag) vrij. Vanaf dinsdag 19 april verwachten we iedereen
weer op school.
Nationale Dag tegen Pesten
Natuurlijk is het nodig om elke dag bewust pesten te stoppen, maar 1 keer per jaar
wordt er even bewust stil gestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel de
slachtoffers, pestkoppen, meelopers als omstanders.
Op dinsdag 19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten en daar besteden we óók bij ons
op school aandacht aan.

Ouderraad
Mevr. Willeke Boele is vele jaren lid geweest van onze Ouderraad, maar heeft
besloten om vanwege veranderde werkomstandigheden haar plaats nu
beschikbaar te stellen aan een ander.
Willeke, reuze bedankt voor je jarenlange inzet! Bent u geïnteresseerd om zitting
te nemen in onze Ouderraad?
Laat het ons weten. We vertellen u graag over het werk van de Ouderraad.

Oudertevredenheidsonderzoek
Het oudertevredenheidsonderzoek dat oorspronkelijk in najaar 2021 afgenomen zou worden, zal
binnenkort op alle scholen van de Stichting OPOPS van start gaan. Het onderzoek vindt plaats onder alle
ouders/verzorgers. Met dit onderzoek wil onze stichting een goed beeld krijgen van wat de ouders/
verzorgers van de school van hun kind(eren) vinden. De uitkomsten zullen worden gebruikt om verder te
verbeteren.

Overblijven
Voor de tussenschoolse opvang (het overblijven) zijn we nog op zoek naar enkele
enthousiaste overblijfouders, die tegen een vrijwilligersvergoeding één of meerdere
keren per week een groepje kinderen willen begeleiden tijdens de overblijf. Heeft u
belangstelling en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze overblijf
coördinator mevr Debby Loomeijer, tel 06- 41255316
Als u van onze overblijfregeling gebruik wilt maken, moet u voor uw kind(eren) een
leerling profiel aanmaken, overblijfdagen inplannen en overblijftegoed kopen.
Het overblijven kost €1,75 per keer. Hoe dit moet, leest u op de startpagina van obs-roalddahl.isy-school.nl
Voor het aanmelden van uw kin(eren) heeft u een registratiecode nodig. Deze kunt u op school aanvragen.
Als u voor uw kind(eren) van de overblijfregeling gebruik wilt maken is het i.v.m. de organisatie van belang
dat u uw kind(eren) op tijd aanmeldt. Dan weten wij op hoeveel en op welke kinderen we kunnen rekenen.
Mocht uw kind onverwacht toch geen gebruik maken van de overblijfregeling, is het belangrijk dat u op tijd
afmeldt. Dit kan tot op de dag zelf kosteloos tot 11.00 uur.
Kinderen die voor het overblijven aangemeld zijn, vallen ook tussen de middag onder onze
verantwoordelijkheid en krijgen daardoor van ons geen toestemming om bijvoorbeeld met een vriendje of
vriendinnetje mee te gaan om daar te lunchen.

Opbrengst inzamelactie statiegeldflessen
Het initiatief van Daisy, Evy, Fenna en Wesley om lege statiegeldflessen in te
zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne leverde het mooie
bedrag op van afgerond € 300

School Maatschappelijk Werk
Vanaf deze maand is er een nieuwe schoolmaatschappelijk werkster aan onze school verbonden: mevr.
Wendy Menheere. In het artikeltje hieronder wordt verteld wat schoolmaatschappelijk werk inhoudt en stelt
mevr. Wendy Menheere zich voor.
Veel kinderen hebben een fijne schooltijd. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommigen hebben
extra ondersteuning in of buiten de klas nodig. Problemen thuis of op school kunnen hun leer- en/of
ontwikkelingsmogelijkheden belemmeren.
Schoolmaatschappelijk werk geeft advies en ondersteuning aan leerlingen, ouders en school om problemen
sneller te signaleren en aan te pakken.
De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van de basisondersteuning op school.
Desondanks is de hulp vertrouwelijk.
Hulp kan in de vorm van een eenmalig consult. Uw gegevens worden niet genoteerd, maar de
schoolmaatschappelijk werker probeert wel mee te denken met de problemen waar u als ouder of waar
school tegenaan loopt.
Ook is het mogelijk om een traject te starten, waarbij er meerdere gesprekken met u en/of uw kind gevoerd
worden. U moet ten alle tijden toestemming geven alvorens een schoolmaatschappelijk werker met uw kind
mag praten. Dit gebeurt door middel van het invullen van een toestemmingsformulier.
Kan ik als ouder/verzorger ook begeleid worden?
De schoolmaatschappelijk werker biedt een kortdurend traject aan ouders (gemiddeld 6 gesprekken) voor
ouderbegeleiding. Er is aandacht voor de vaardigheden van ouders/verzorgers om te zorgen dat zij
ondersteuning kunnen geven aan hun kind bij een lastige situatie.
Ook wanneer er gekozen wordt voor een traject voor het kind, verwacht de schoolmaatschappelijk werker
betrokkenheid en inzet van de ouders tijdens het traject. Zij zijn de belangrijkste schakel in het ondersteunen van de verandering die hun kind probeert te bereiken.
Denk hierbij aan vragen of zorgen rondom emoties, gedrag, sociaal gebied en opvoeding. Wilt u eens
verder praten over bovenstaande onderwerpen of heeft u andere opvoedvragen, bel dan gerust!
Het spreekuur is elke woensdag in de even weken van 11.00-12.00.
Buiten het spreekuur kunt u uiteraard ook een andere afspraak met mij plannen via de leerkracht of de
intern begeleidster mevr. Mira van Poele.
Graag tot ziens!
Wendy Menheere
Jeugdprofessional/ Schoolmaatschappelijk werk
Werkdagen; di-woe-do of vrijdag wisselend.
w.menheere@jeugdteamszhz.nl
0184 – 420 539 of 06 – 89990363
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