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Toestemmingsverklaringen
Alle oudste leerlingen uit het gezin hebben
vorige week de brief meegekregen waarin
wij u vroegen om aan te geven of u wel of
niet toestemming verleent voor het gebruik
van foto’s en filmpjes. Helaas hebben we
nog niet alle verklaringen binnen. Is het
formulier zoekgeraakt? Laat maar horen. Ik
geef graag een nieuwe mee.
We gaan zorgvuldig om met uw wensen.
Met vriendelijke groet, Nelis van
Binsbergen
Brieven en e-mail
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u
informatie via e-mail en “papieren brieven”. Als wij
de oudste leerlingen brieven meegeven, gaat het
meestal om een verzoek aan u om iets kenbaar te
maken. Bijvoorbeeld of u wel of niet mee wilt doen
aan de Startavond, of de hulpvraag voor de Oud
Papier actie, of de toestemmingsverklaringen. Soms
zijn er brieven voor enkele groepen, zoals deelname
aan het korfbal toernooi. Verderop in het jaar kunt u
brieven ontvangen over een eigen sponsorloop, hulp
bij de boerenkoolmaaltijd, of hulp bij schoolkampen,
koningsspelen, schoolzwemmen, etc.. Daarom een
vriendelijk en dringend verzoek aan allen om de tas
van uw oudste kind goed te controleren, zodat u ook
tijdig kunt reageren. Als ruggensteun zal ik
dergelijke brieven zoveel mogelijk aankondigen in
onze nieuwsbrieven of via e-mail.
Grote dank voor André Ladestein
Goed mogelijk dat André Ladestein het langst van alle
brigadiers uw kinderen veilig heeft overgezet. Hij nam de
woorden “veilig oversteken” voor ouders en leerlingen heel
ruim. Door zijn toedoen hebben we gele trottoirbanden,
staat er “Schoolzone” op het wegdek en zijn er signaalpalen
geplaatst. André schroomde niet om volwassenen aan te
spreken op hun verantwoordelijkheid om met
voorbeeldgedrag de veiligheid van kinderen te verbeteren.
Daarom past ons grote dank nu André stopt en zijn
brigadiers bordje overdraagt aan andere brigadiers.
Hulde voor al die jaren!!!

Informatieavonden(herhaald bericht)
Hieronder en ook op onze Jaarkalender ziet u dat u allemaal uitgenodigd wordt voor de
informatieavond van de groep waarin uw zoon of dochter zit. U krijgt dan van de
leerkrachten te horen wat wij uw zoon of dochter het komend schooljaar gaan aanbieden.
Van harte aanbevolen. Er is weer volop nieuws!

Groep

Dag

Tijd

1-2A
Dinsdag 11 sept
19.00
1-2B
Dinsdag 11 sept
19.00
2C
Dinsdag 11 sept
19.00
3
Dinsdag 11 sept
19.00
4
Donderdag 13 sept
19.00
5
Maandag 10 sept
19.00
6-7
Dinsdag 11 sept
19.00
7-8
Donderdag 13 sept
19.00
Tijdens de info-avond vragen de leerkrachten om
uw contactgegevens (en vooral de
noodnummers) even te checken.

026 4742915

Datum:
Za 8 sept
Ma 10 sept
Di 11 sept
Do 13 sept
Wo 19 sept
Vr 21 sept
Za 22 sept

Lokaal
1-2A
1-2A
1-2A
3
4
5
6-7
7-8

Activiteit:
Polenwandeltocht Driel
Info avond (zie schema hierboven)
Info avond (zie schema hierboven)
Info avond (zie schema hierboven)
Korfbaltoernooi Zetten
Nieuwsbrief via de mail en op de site
Polenherdenking 15.00 uur op het Polenplein
Zie ook onze Jaarkalender.

Durf te vragen: er is een ministep

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk is erop
gericht om in een zo vroeg mogelijk
stadium problemen te signaleren en
zo nodig op te pakken. Hiermee kan
schooluitval of escalatie van
problemen worden voorkomen.
Als ouder kent u uw kind het beste. U merkt
het dan ook meteen wanneer uw dochter of
zoon anders is dan u gewend bent.
Misschien is het al een tijdje zo dat uw kind
slechter eet of slaapt, veel ruzie maakt of
juist veel stiller is dan normaal. Wanneer u zorgen heeft over uw kind, neem dan gerust
contact op met het schoolmaatschappelijk werk.
Hulp vanuit school
Als u een vraag hebt over uw kind of zich
zorgen maakt, neem dan contact op met de

schoolmaatschappelijk werker. De
schoolmaatschappelijk werker vindt u op
de school van uw kind, maar is er ook voor
u. De school en u willen tenslotte allebei
dat het goed gaat met uw kind, op school
én thuis.
Opvoedingsondersteuning
Misschien denkt u dat u de enige bent die
soms moeite heeft me de opvoeding. Dat is
absoluut niet zo! De schoolmaatschappelijk
werker weet dit maar al te goed en maakt tijd
voor u vrij om naar u te luisteren.
Wacht niet te lang
Maakt u zich ongerust over uw kind, wacht dan
niet te lang. Een klein probleem kan groot
worden als u niets doet.
Werkwijze
De schoolmaatschappelijk werker kan in gesprek gaan met u, uw kind of met jullie samen.
Ook kan de schoolmaatschappelijk werker in gesprek gaan met school. Afhankelijk van uw
vraag bekijken we samen wat er nodig is.
Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn
meerdere gesprekken nodig, en soms blijkt dat
er andere hulp nodig is. De
schoolmaatschappelijk werker wijst u dan
verder de weg. Samen met u zoekt zij
naar een oplossing die bij uw kind, u en de
school past.
Vertrouwelijk
Het schoolmaatschappelijk werk hanteert een
privacyreglement zodat u er zeker van kunt
zijn dat STMR vertrouwelijke gegevens
zorgvuldig behandelt.

Maud Willems
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