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Geboren

Maatschappelijk werk

Collega Lonneke Schellevis is op 10 september
bevallen van een gezonde dochter, Fien!

Graag wil ik u bekend maken met mijn samenwerking
als Jeugdmaatschappelijkwerker van Socius met De
Kariboe. Ik ben een klein aantal uren per week
beschikbaar voor ondersteuning aan ouders en
leerlingen en zal ook geregeld het opvoedspreekuur
bemannen. Dit doe ik ook op een aantal andere
basisscholen in Heemkerk.
Soms is het nodig dat er op school iets extra’s geboden
wordt zodat uw kind zich fijner gaat voelen en zich zo
optimaal mogelijk kan blijven ontwikkelen. Ook kan het
zijn dat u ondersteuning zoekt bij het opvoeden of bij
omstandigheden in de thuissituatie. Voor velen dus een
nieuw gezicht in de school. Ik kan me zo voorstellen dat
het niet voor iedereen even makkelijk is om de stap te
zetten en hulp en/of advies te vragen. Daarom
hieronder een aantal voorbeelden om die stap wat
makkelijker te maken .
Wat kan het Jeugdmaatschappelijk werk u bieden?
• geven van kortdurende hulp aan ouders bij
opvoedingsvragen;
• geven van kortdurende hulp aan kinderen met
verschillende problematiek
(zoals rouw, faalangst, echtscheiding, weinig
weerbaarheid of gedragsproblemen);
• verhelderen van de oorzaak van het leerprobleem op
school, samen met het kind, ouders en/of de
leerkracht;
• zo nodig begeleiden van het kind en ouders naar
gespecialiseerde hulpverlening;
• deelnemen aan het ondersteuningsteam binnen
school.

Nieuwe collega
Op 1 oktober start meester Gert
Duin in groep 7!
Wij wensen hem samen met de
kinderen veel plezier!

Oproep hulpouders Verteltassen
Op woensdagochtend werken ouders samen met juf
Mia aan de Verteltassen. Zijn er nog ouders of
opa’s/oma’s die het leuk vinden om mee te helpen?
U kunt zich melden bij de juf Mia of bij de directeur.

Parro-gesprekken met de leerkracht
Dit schooljaar hebben wij de mogelijkheid om als
ouder zelf een gesprek met de leerkracht te starten via
Parro. Wilt u dit alleen gebruiken voor dringende en
korte zaken? Wij kunnen niet garanderen dat alle
berichten ’s ochtends vroeg worden gelezen. Daarom
vragen wij u uw kind per telefoon ziek te melden en
hiervoor geen Parro te gebruiken.

Rookvrije school, plein en straat
In de informatiegids staat dat wij een rookvrije school zijn.
Wij willen ouders/verzorgers vragen niet op het plein of
voor de school te roken en het goede voorbeeld te geven
aan onze kinderen.

Kassabonnen Bruna
Als u tijdens de Kinderboekenweek (2-13 oktober) een
kinderboek koopt bij een Brunawinkel kunt u de kassabon
op school (bij de hoofdingang) inleveren. De school mag
voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken.

Tot ziens,
Tamara Helder
Jeugd Maatschappelijk Werk

Schapen
Onze Mehmet en Berta krijgen in de herfstvakantie een
plekje op de kinderboerderij.
We willen de ouders Martine Nota, Simone
Knollenburg en Tjacco de Vries (en alle andere
hulpouders) hartelijk bedanken voor al het werk dat zij
hebben verricht in de afgelopen maanden!
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