Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
37
37
39
40
42

Datum
13 t/m 17 sept
17 sept
1 okt
8 okt
16 t/m 24 okt

10 september 2021
Activiteit
Startgesprekken met ouders/verzorgers en kinderen.
Comprix sportdag voor kinderen van groep 8.
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
Leerlingenraad
Herfstvakantie

Startgesprekken
Volgende week verwachten we u op school voor de startgesprekken! Vanaf groep 6
verwachten we uw kind ook bij dit gesprek.
Het startgesprek is bedoeld om met elkaar een goede start te maken en om met vertrouwen
samen het nieuwe schooljaar in te gaan. Uw kind, u en de leerkracht kunnen onderwerpen
inbrengen die van belang zijn. In de gesprekken van groep 8 wordt ook de stap naar het
voortgezet onderwijs besproken.
We verwachten dat alle ouders op school komen voor het startgesprek. Ook als u de
leerkracht al kent. Heeft u nog geen afspraak, neem dan even contact op met de leerkracht
van uw kind.
In verband met Corona willen we graag dat u via de hoofdingang binnenkomt en uw handen
ontsmet.
Jantje Beton van 15 t/m 29 september

Alle kinderen hebben vandaag een boekje met loten van Jantje Beton gekregen.
De stichting Jantje Beton zet zich in voor speelplekken voor alle kinderen in Nederland.
De helft van de opbrengst is voor de school. Het geld dat we verdienen gebruiken we voor
het vernieuwen van het plein, zodat buitenspelen op de Triade nog leuker wordt!
• Lees de folder goed door.
• Vraag je familie, buren en vrienden om lootjes te kopen.
• Laat het machtigingsformulier invullen.
• Doe de machtigingsformulieren in de envelop.
• Lever de envelop met je naam erop in bij je meester of juf.
• Je kunt ook verkopen via een Tikkie. Kijk in de folder. Hier vind je de QR-code.
• Wil je nog meer loten verkopen? Vraag dan op school naar nog een lotenboekje.
Succes met de verkoop!!

De rookvrije generatie
We vinden het fijn dat er niet gerookt wordt tijdens het halen en brengen. Dank jullie wel!!
De Triade is in beweging. Gymkleren zijn dus belangrijk!
De kinderen moeten sportkleren aan hebben tijdens de gymlessen.
Wilt u uw kind op maandag een tas met gymbroek, shirt en sportschoenen meegeven? De
kleren gaan op vrijdag mee naar huis, zodat ze gewassen kunnen worden.
Comprix sportdag voor groep 8
Vrijdag 17 september hebben alle kinderen van de scholen van Comprix die in groep 8 zitten
een sportochtend. Meester Jan gaat met de kinderen mee naar de sportdag. De kinderen
van groep 7 blijven op school.
Leerpunt van de week
Elke donderdag komen alle kinderen in het speellokaal om het nieuwe ‘leerpunt van de
week’ te bespreken. De rest van de week wordt in de klassen en op het plein extra aandacht
besteed aan het leerpunt van de week.
Leerpunten zijn stappenplannen om op een goede manier met elkaar om te gaan.
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
Van de gemeente: Kinderen uit de gemeente Weststellingwerf, Lit Jim Gean!
Sportverenigingen bij ons in de buurt zetten speciaal voor jullie de deuren open, je mag alles
proberen!
Doe mee aan te gekke sport- en beweegactiviteiten tijdens ‘De Wike’ van 17 t/m 26
september.
Wil je weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Kijk op dewike.frl en selecteer bij gemeente
'Weststellingwerf'
Je kunt je dan opgeven voor een gratis activiteit

