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Oproep ouders voor in de projectgroep PLEIN
De Medezeggenschapsraad heeft het afgelopen schooljaar geld voor het opknappen van het
schoolplein binnengehaald. Binnenkort wordt een tekening gemaakt en worden er afspraken
gemaakt.
We zijn op zoek naar handige ouders met goede ideeën om met het plein aan de slag te
gaan. Lijkt het u leuk om mee te helpen? Geef dit dan door aan ons!
Jantje Beton
Er zijn al veel loten verkocht. Daar zijn we blij mee!
Tot en met 23 september kunnen er nog lootjes verkocht worden.
Onze school krijgt de helft van de opbrengt. We hopen op een grote opbrengst, want er
liggen plannen om binnenkort te beginnen met het opknappen van het schoolplein!
Corona
In de bijlage vindt u de nieuwe beslisbomen. U kunt de beslisbomen gebruiken om te
beslissen of uw kind wel of niet naar school kan bij verkoudheidsklachten.
Wij volgen deze beslisbomen ook.
Onderzoek motoriek van kinderen
Meester Frits en juf Klaske geven dit schooljaar gymles aan de kinderen van de Triade. Daar
zijn we blij mee, want bewegen is erg belangrijk voor kinderen.
De afgelopen week heeft meester Frits onderzoek gedaan naar de motorische ontwikkeling
van kinderen. Hij heeft gekeken hoe de kinderen bewegen en of er opvallende zaken zijn
waaraan gewerkt kan worden.
Als er iets is gezien bij een kind wat speciale aandacht vraagt, dan wordt dit met de
ouders/verzorgers van het kind besproken.
Stagiaires
We hebben dit schooljaar weer een aantal stagiaires rondlopen in school. Sommige zijn
bekend van vorig jaar, maar er zijn ook een paar nieuwelingen.
Meester Lars is op vrijdag in groep 8,
Meester Nenne is op woensdag en donderdag in groep 6/7,
Juf Mirte is op donderdag en vrijdag in groep 5,
Juf Sanne is vanaf volgende week op woensdag en donderdag in groep 1 t/m 4,
Juf Maike doet de opleiding tot drama-therapeut en werkt met individuele kinderen,
Juf Nicole doet de opleiding tot beeldend-therapeut en werkt ook met individuele kinderen.
Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot
18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het
inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het
initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht. Ook ouders of de leerling zelf

kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u contact wil met het schoolmaatschappelijk
werk. Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan
met echtscheiding, onzekerheid, seksualiteit en social media- gebruik of gamen.
Bij het schoolmaatschappelijk werk wordt in een laagdrempelige en vertrouwde omgeving
gewerkt aan het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding kortdurend. Er
kunnen gesprekken met kinderen/ jongeren gevoerd worden, maar ook hun ouders kunnen
hier terecht met opvoedingsvragen.
De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf
januari 2015 gaan verwijzingen via de gemeente Weststellingwerf. Zonder toestemming deelt
het Schoolmaatschappelijk werk geen informatie over u aan anderen. Bovendien heeft u
altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.
Tijdens schoolvakanties kunt u contact opnemen met:
Gebiedsteam Noordwolde 0561-691221
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk werker van uw school:
Manon Heida 06-13394982/ m.heida@weststellingwerf.nl

