Weekbrief 15

-14 december

Beste ouders en verzorgers,
We leven toe naar de Kerst. Het is dan ook een zeer drukke tijd op school.
Naast alle schoolwerkjes, zijn er ook veel kerstwerkjes die gemaakt worden. U
kunt ze nu al zien door het gebouw of zult u ze volgende week zien als u uw kind
naar de Kerstviering brengt. U blijft dan toch zelf ook even op onze
Kerstreceptie?
Mijn dank nog aan de ouders die met hun kind over vuurwerk hebben gesproken.
Deze week hebben wij er niet één keer mee te maken gehad. Alles wordt
bewaard voor oudjaarsavond?
Indruk van de filmavond op De Dijck

Nieuws uit de groepen
Filmavond groep 5 tm groep 8
Half 7 zaten onze 'bioscoopzalen' al behoorlijk vol.
Super leuk en gezellig zo'n grote opkomst.
Net als in een echte bioscoop kon er gekozen worden
voor verschillende films, namelijk:
Niko en de vliegende brigade
The Christmas chronicles en
48 Christmas Wishes.
Een heerlijke avond samen volop genieten!

Voorstellen juf Miranda
Hallo Allemaal, mij is gevraagd om mezelf voor te
stellen. Ik ben Miranda Barg en ben sinds 2
weken, de nieuwe leerkracht van groep 6/7. Ik
ben 52 jaar en ik woon samen met mijn katten in
Dordrecht aan de rand van de Biesbosch. Mijn
hobby’s zijn, motorrijden, muziek luisteren,
borduren, kleding maken en mijn katten.

Tin Tin
De kinderen van de BSO schakelen zo makkelijk om, Sint is nog maar net het land uit en
meteen hebben ze weer zin in de kerst. Met elkaar hebben we een start gemaakt om
het lokaal er weer gezellig kerstig uit te laten zien. Van klein tot groter helpen ze mee!

De Gezinsspecialist

Even voorstellen: Ik ben Valeska Raap en ben als gezinsspecialist
verbonden aan de Dijck
Ik werk op : Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag,
waarvan maandag op de Dijck.

Waarom een gezinsspecialist?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie.
Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich
moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen
zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over,

maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de
ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als gezinsspecialist
inschakelen. Ik ben werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen mij
om advies of kortdurende begeleiding vragen.
Wat doe ik?
Als ik word ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht
en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ik ben er altijd op gericht
om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ik kijk vooral
naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms
is een advies gesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende
begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van
opvoed- en opgroeiondersteuning.
Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen , als complexere
ondersteuningsvragen, kunt u contact met mij opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:
- Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
- Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt
- U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan
opvangen.
Verschil School Maatschappelijk Werker en Gezinsspecialist
De functie gezinsspecialist vervangt het school maatschappelijk werk. De
gezinsspecialist heeft een uitgebreider takenpakket. Niet alleen spreek ik kinderen,
maar ik ondersteun ook het gezin. Ik ben contactpersoon voor het kind, ouder(s) en
school, ook als er contact wordt opgenomen met het wijkteam. Tot slot besteden we
meer aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting.
Aanmelding
Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met mij, kunt u contact
opnemen: (06 34 4893 05)
De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geef ik na het
gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.minters.nl

Schoolfruit
Volgende week krijgt uw kind een peer en een appel. U weet nog wel dat wij
schoolfruit uitdelen op woensdag en donderdag? Het derde extra fruit (ananas)
is meer voor ‘de proef erbij’.

Overblijfkosten
Voor bijna 45% van de leerlingen is er door de ouders de overblijfkosten van
€ 35,00 betaald. Bedankt hiervoor.
Mocht u nog niet betaald hebben wilt u dit dan alsnog voor 30 december
overmaken op het onderstaande rekeningnummer;
NL81 RABO 0312 2836 95
t.n.v. Stichting Floreo
Met de vermelding van overblijf en de naam, groep van uw kind en
schooljaar 2018-2019.

Komende week
Dinsdag 18 december
Bibliotheek groep b
Woensdag 19 december groepen 7 gaan samen ‘vuurwerkles’ krijgen.
Woensdag 19 december Kerstvieringen in de klassen en kerstreceptie voor de
ouders
Vrijdag 21 december
Kerstvakantie t/m zondag 6 januari

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

