Nummer 1, 25 augustus 2016

De kop is er af!
Fijn om iedereen weer terug te zien na 6 weken vakantie. Na een heerlijke tropische 1e week nu allemaal
genieten van een welverdiend weekend!

Informatieavond

Vergeet u het niet? Maandag 29 augustus is de informatieavond. U bent dan van harte uitgenodigd om kennis te
maken in klas van uw kinderen. Hieronder het programma:
18.45 – 19.00 uur:
19.00 – 20.00 uur:
20.00 – 20.30 uur:
20.30 – 21.30 uur:

inloop
informatieavond voor ouders met kinderen in groep 1-2, 5, 6 en 7.
koffie bij de hoofdingang en tevens de mogelijkheid te praten met leden van de AC, MR
en directie (tevens inloop voor de groepen 3, 4 en 8)
informatieavond voor ouders met kinderen in groep 3, 4 en 8.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! In de bijlage treft u het jaarverslag van de MR en de
activiteitencommissie.

Vredesloop (herhaling)
Op zaterdag 24 september zal de Vredesloop plaatsvinden. 62 kinderen
hebben zich al opgegeven, Er zijn nog maximaal 28 plekken beschikbaar! Nog
niet opgegeven? Dit kan uiterlijk tot zondag 28 augustus 12.00 uur! Daarna
zullen we het restant van de plekken teruggeven aan de organisatie!

Aanmelden broertjes en zusjes
1 Oktober a.s. sluit het digitale aanmeldsysteem van Eenaanmeldleeftijd. Is uw kind 1 jaar en heeft u uw kind
nog niet aangemeld bij ons op school? Doe dit dan voor 1 oktober!

SkillsforKids

U kunt uw kind weer opgeven voor de naschoolse activiteiten van SkillsForKids! Ga daarvoor naar
www.skillsforkids.nl/houtrust. De eerste lessen starten op 12 september.

Traktaties
Het is bij ons op school traditie dat kinderen trakteren als ze jarig zijn. We verzoeken u vriendelijk om te kiezen
voor een gezonde traktatie. De kinderen gaan daarnaast ook altijd langs alle klassen. Voor de leerkrachten hoeft
u echt geen traktatie mee te geven. Dat scheelt zeker een paar kilo op jaarbasis!

Overblijfkrachten gezocht
Voor dit schooljaar zijn we op zoek naar extra overblijfkrachten. We zijn vooral op zoek naar iemand die op de
dinsdag en vrijdag ons kan helpen bij de kleuters. Interesse? Stuur een email naar: d.geurse@houtrustschool.nl

Start Franse lessen
De Franse lessen zullen in de 3e week van het nieuwe schooljaar starten. Dus op dinsdag 6 september.
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Jarigen
Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Danie
Seth
Lola
Britt
Julian
Charlotte
Lotte
Fay
Kiki
Lola
Adam

Nieuw bij ons op school, welkom!
Théa
Ilva
Lisa Roos
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Agenda
29 augustus
19 september
20 september

Gezocht

Bijlage
Jaarverslag MR
Jaarverslag Activiteitencommissie

Informatieavond
Studiedag (alle kinderen vrij)
Prinsjesdag (alle kinderen vrij)
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Schoolmaatschappelijk werk+ (SMW+
Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Zeenat Ghoerahoe. Op maandagochtend werk ik als schoolmaatschappelijk werkster op de OBS
Houtrust. Als schoolmaatschappelijk werkster ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken
naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, met de opvoeding of met
de thuissituatie.
Met welke vragen of problemen kunt u als ouder komen?
 Met vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind. Bijvoorbeeld: niet goed luisteren, snel boos zijn,
druk zijn, moeilijk contact met leeftijdsgenoten etc.
 Misschien zit uw kind niet zo lekker in zijn vel? Uw kind is bijvoorbeeld onzeker, wordt gepest, wil niet
naar school, slaapt slecht etc.
 Soms zijn er omstandigheden in een gezin die voor kinderen moeilijk zijn, bijvoorbeeld: echtscheiding,
overlijden, ziekte. Wat betekent dit voor uw kind en hoe kan uw kind zo goed mogelijk geholpen worden?
 Misschien zoekt u hulp voor uzelf en weet u niet waar u hiervoor moet aankloppen. Bijvoorbeeld:
relatieproblemen, financiële problemen, het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, spanningen etc.
Samen kunnen we dan kijken waar u terecht kan.
 Het kan ook nodig zijn dat uw kind wat extra begeleiding nodig heeft. Dit kan door u of door de leerkracht
worden gesignaleerd. Het is dan ook mogelijk om individueel of in kleine groepjes kortdurende
ondersteuning te bieden.
Kortom het kan van alles zijn.
Het maken van een afspraak
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de interne begeleider, Maartje Jellema of met de
groepsleerkracht van uw kind. Het kan ook gebeuren dat school zelf contact met u opneemt om te overleggen
over een eventuele afspraak. De gesprekken kunnen op school, bij u thuis of op het kantoor van het
maatschappelijk werk plaatsvinden. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met anderen gebeurt alleen als
u daar toestemming voor geeft. Wanneer het nodig is om uw kind in een aantal gesprekken te begeleiden
gebeurt dit alleen met uw toestemming.
Wilt u meer informatie dan kunt u mij altijd aanspreken op school of telefonisch bereiken op het onderstaande
telefoonnummer.
Mevr. Z. Ghoerahoe
Telefoonnummer: 06 43 39 52 86
Er zijn geen kosten verbonden aan deze hulpverlening!

