Weekjournaal nr. 16

2019-2020

Coronanieuws
Vol spanning…
wachten wij af wat er komende dinsdag door de regering bekend gemaakt gaat worden over de scholen.
Kunnen we weer (voor een deel) naar school toe, hoe gaan we dat organiseren, hoe doen we dat met de kleuters,
het halen en brengen van de kinderen, de kinderen van ouders uit de vitale sector, gaan we dagdelen naar school, of
toch in kleine groepjes een hele dag? We volgen alle berichtgeving hierover op de voet. We kunnen niet wachten om
weer te beginnen, maar we moeten ook goed kijken naar wat er kan.
Zodra bekend is wat de plannen van de regering zijn, zullen we hier met het team over in gesprek en gaan we een
plan maken. Daarna zullen we u hierover informeren.
Op dit moment zien we dat heel veel kinderen dagelijks heel
goed met hun weektaak bezig zijn. In deze afgelopen weken
heeft het onderwijs niet stilgestaan. Het is weliswaar op een
andere manier gegeven, maar er is wel degelijk gewerkt aan de
kernvakken!
Gelukkig ervaren we tijdens de Meet sessies en/of
belmomenten en/of appcontacten hoe het met de kinderen
gaat. Fijn om te merken dat ze zich er over het algemeen goed
doorheen slaan! Het is goed om te horen en te zien dat zoveel
ouders enorm betrokken zijn bij het werk van hun kind(eren).
Wij als team zijn in ieder geval heel blij dat het zo door de
kinderen en ouders wordt opgepakt.

Bericht van School Maatschappelijk Werk
Beste ouders / verzorgers,
De situatie waar we nu met elkaar in zitten, vraagt veel van iedereen.
Het kan spanningen en onzekerheden met zich meebrengen. In sommige gezinnen zal dit af en toe zijn en weer over
gaan, maar mochten de zorgen oplopen, dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Soms kan dan één
gesprek voldoende zijn, soms is er wat meer nodig.
Al zijn wij natuurlijk ook beperkt in onze mogelijkheden, toch willen we heel duidelijk aangeven dat wij gewoon
bereikbaar zijn.
Een reden om contact met ons op te nemen kan bijvoorbeeld zijn:
• Er zijn veel ruzies in huis en we weten niet meer hoe dat op te lossen;
• We zijn bang onze baan te verliezen en hebben daar veel zorgen om;
• Ons kind is heel angstig;
• Ons kind laat moeilijk gedrag zien en we weten niet hoe we daarop kunnen reageren;
• We vinden het thuis heel zwaar en kunnen moeilijk onze draai vinden.
Graag zijn wij een luisterend oor en denken met jullie mee.
Gesprekken met het SMW zijn vertrouwelijk en zonder toestemming wordt er geen informatie met derden gedeeld.
Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar op via onderstaande gegevens.
Vriendelijke groet,
Namens het Gebiedsteam, aandachtsgebied Schoolmaatschappelijk Werk
Romee Huisman
r.huisman@weststellingwerf.nl
0630653982
Manon Heida
m.heida@weststellingwerf.nl
0613398294
Wemanda Teunissen w.teunissen@weststellingwerf.nl
0682225229

Meivakantie
Vanaf maandag 27 april kunnen de kinderen genieten van de meivakantie.
Deze vakantie duurt tot en met dinsdag 5 mei.

Volgend weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2019 - 2020 zal op woensdag 6
mei 2020 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen

Agenda
April
27-5 mei

Meivakantie

Mei
6
16
18
21-24

Start school Weekjournaal
Oud papier
Weekjournaal
Hemelvaartweekend

Juni
1
4
8 t/m 12
11
12
15 t/m 19
25
26
27
29

2de pinksterdag
Rietnymf groep 1 en 2 09.45u-11.15u
Start toetsweek 2
Rietnymf groep 3/4/5 12.15u-13.45u
Alle leerlingen 12.00u naar spelletjesmiddag dorpsfeest
Start toetsweek 3
Rietnymf groep 6/7/8 12.15u-13.45u
Rapport mee
Oud papier
Oudergesprekken

Juli
2
3

Afscheid groep 8
Laatste schooldag

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lantscheene

