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Wij zoeken ouders….
Beste ouders/verzorgers,
Wie van u komt het team overblijfouders versterken???
Op dit moment wordt het team van overblijfouders namelijk erg klein. Bij uitval van één van de
vaste ouders hebben we direct een probleem en is er te weinig begeleiding op het plein. Dat willen
we toch niet????
Wij zijn al blij als u 1x in de week of 1x in de 14 dagen kunt. Dus meldt u aan!!!
Elke maand ontvangt de Krullevaar een mooi bedrag omdat wij oud papier ophalen. Van dit geld
kunnen de overblijfouders worden betaald, zijn er speeltoestellen gekocht en kunnen we net wat
extra’s doen met activiteiten. Al langere tijd is er 1 ouder die dit op zich neemt. Wie komt hem
versterken?
Het gaat om 1x in de maand op vrijdagochtend (ongeveer een uurtje)
Ouderklankbordgroep; brainstormsessie op 8 november!
Vorig schooljaar is de ouderklankbordgroep opgericht. Deze groep heeft als doel om de
communicatie tussen school en ouders te bevorderen. Ouders
brengen punten in die onder ouders spelen en het team brengt onderwerpen
in waar ze graag willen dat ouders over meedenken. Op dit moment hebben we
4 ouders (en 2 teamleden) in de klankbordgroep. Dit mogen er best nog wat
meer worden. Dus schuif een keer aan om te ervaren of u onderdeel wilt
van deze groep.
Donderdag 8 november staat onze volgende bijeenkomst gepland. Er staan
2 belangrijke onderwerpen op de agenda:
- Wat is wenselijk gedrag in de school, hoe monitoren we dit en hoe handelen we (als
laatste fase en voorgaande fases niet werken) we als als onwenselijk/onveilig gedrag niet
bij te sturen is.
- PR; Hoe zorgen we voor een positief imago van de school en trekken we nieuwe kinderen.
Alle ouders zijn welkom bij deze brainstormsessie. Komt u ook? We starten om 19.30u.

Afscheid/pensionering juf Ria
Morgen is de laatste werkdag voor juf Ria. Daarna gaat ze van een welverdiend pensioen genieten.
We gaan er een feestelijke ochtend van maken voor haar.
's Ochtends begint ze met een feestelijk afscheid met haar groep 3. Na de kleine pauze nemen alle
leerlingen onder het zingen van een lied afscheid van juf Ria. We gaan haar letterlijk in de
bloemetjes zetten want de leerlingen krijgen allemaal een bloem met een kaartje. Alle kinderen
kunnen op het kaartje een wens schrijven of een mooie tekening maken.
Aan het eind van de ochtend willen we ook de ouders de gelegenheid
bieden om
afscheid van juf Ria te nemen. Om 11.45u staat de koffie/thee met wat
lekkers
klaar en kunnen ouders onder het genot van wat lekkers juf Ria nog het
beste
toewensen.
Ook ligt er een notitieboekje klaar. Hier kunt u een persoonlijk woordje
schrijven
of kaartje in doen.

Groep 8 bezoekt VO-scholen
V.O. bezoek groep 8:
Wij gaan de komende momenten met de groep op bezoek bij de volgende V.O.-scholen:
5 november 2018 vanaf 12.30: Thorbecke VMBO/Pro
15 november 2018 vanaf 13.00: Thorbecke mavo/havo/vwo
22 november 2018 vanaf 12.30: Van der Capellen en Michaël College

Onderzoekend en ontwerpend leren
Maandag 15 oktober hebben we samen met ouders ons eerste thema afgesloten. Fijn dat er zo’n
grote opkomst was.
Volgende week beginnen we met de voorbereidingen van ons nieuwe thema. Net als bij het eerste
thema worden we begeleid door Erik Groot Koerkamp. Wij hebben er nu al weer zin in!
Voorleeskampioen Krullevaar
De woensdag voor de herfstvakantie hebben we de voorleeswedstrijd op de Krullevaar gehouden.
Alle leerlingen deden het erg goed maar er kan er maar 1 de winnaar zijn.
Nisa uit groep 8 was de beste en is onze voorleeskampioen.
Zij zal de krullevaar gaan vertegenwoordigen tijdens de Zwolse
Voorleeswedstrijd.

Ondersteuningsteam
Soms is er meer tijd nodig om over een kind te praten dan de gewone tien minuten gesprekken.
Daarom gaan we beginnen met een ondersteuningsteam. Dit houdt in dat we in gesprek gaan met
ouders samen met Rielle ten Hertog, onze orthopedagoog en Marcha Emmens, onze school maatschappelijk werkster. Als het lukt sluit onze preventief begeleider , Peter van 't Hul hier ook bij aan.
We kunnen dan samen met u nadenken wat uw kind nodig heeft.
U kunt dus uitgenodigd worden voor een gesprek over uw kind.

Regel van de maand

Ik let op mijzelf,

de juf/meester let op
de rest!

Marcha Emmens , schoolmaatschappelijk werk, stelt zich voor
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Graag zou ik mij aan u willen voorstellen. Mijn naam is Marcha Emmens en
ik ben in februari 2018 gestart als Jeugd- en Gezinswerker/
schoolmaatschappelijk werker voor de Krullevaar. Elke donderdagmiddag
vanaf 13:00 tot 14.30 zal ik aanwezig zijn op de Krullevaar. Naast mijn werkzaamheden op school ben ik werkzaam in het Sociaal Wijkteam Zwolle West.
Hulpverlening en ondersteuning
Als ouder(s) en/of verzorger(s) wilt u graag het beste voor uw kind. U wilt graag dat uw kind een
fijne tijd heeft op de basisschool en alle kansen krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen en
zichzelf te ontplooien. Een ieder wil een blij en vrolijk kind, zowel thuis als op school. Helaas is dit
niet altijd het geval en kan het zo zijn dat uw kind ergens mee zit. U merkt bijvoorbeeld als ouder
dat uw kind vaak boos is, zich teruggetrokken gedraagt, brutaal is of u vraagt zich af of uw kind wel
voldoende zelfvertrouwen heeft. Misschien is er in de thuissituatie wel wat aan de hand
bijvoorbeeld een scheiding, financiële problemen of andere zaken waarop uw kind (emotioneel)
reageert. Dit zijn allemaal voorbeelden van zorgen waarmee u als ouder kunt zitten en die de
ontwikkeling van uw kind belemmeren.
Het is dan goed contact op te nemen met de Jeugd- en Gezinswerker. Dit kan via de intern
begeleider, de leerkracht of u kunt bij de Jeugd- en Gezinswerker binnenlopen op school of mailen.
Daarnaast kan het ook zo zijn dat de school zich zorgen maakt over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van uw kind. In dat geval neemt school contact op met u en gezamenlijk wordt beslist
of de Jeugd- en Gezinswerker wordt ingeschakeld.
Wat kan de Jeugd- en Gezinswerker betekenen
De Jeugd- en Gezinswerker kijkt samen met u op welke wijze uw kind zo snel mogelijk
ondersteund/geholpen kan worden
Ondersteunen bij vragen over opgroeien en opvoeden
Een vast gezicht voor school, ouders, kind
Zorgaanvragen oppakken, advies en/of ondersteuning bieden en eventuele hulp inzetten
Een brugfunctie tussen de school en de (gespecialiseerde) zorg buiten de school
U zou bijvoorbeeld bij de Jeugd- en Gezinswerker binnen kunnen lopen indien er sprake is van:
Scheiding, rouwverwerking, stress en angsten
Zorgen over lichamelijke klachten bij het kind (thuis en/of op school)
Zorgen over gedrag van het kind (thuis en/of school)
Zorgen over de thuissituatie (bijv. problemen financiën, ziekte/beperking) en invloed op het kind

Het uitgangspunt is een zo licht mogelijke combinatie van hulpverlening en ondersteuning op
school. Dit kan in de vorm van kindgesprekken en ouderondersteuning. Als het nodig blijkt, kan ik u
op weg helpen naar andere vormen van ondersteuning en hulpverlening buiten school. De ouder(s)
en/of verzorger(s) worden actief betrokken en staan samen met het kind centraal.
Mocht u meer willen weten of contact overwegen, loop dan gerust even bij mij langs. De
dienstverlening van de Jeugd- en Gezinswerker is kosteloos.
Hartelijke groet,
Marcha Emmens
Jeugd- en Gezinswerker
m.emmens@swt.zwolle.nl
06-30997525

