Nieuwsbrief september 2015
07 oktober
Peuterochtend
14 oktober
Studiedag (alle kinderen vrij)
15 oktober
Studiedag (alle kinderen vrij)
16 oktober
Studiedag (alle kinderen vrij)
19 oktober
Herfstvakantie
t/m 23 okt
26 oktober
Kinderboekenweek afsluiting
26 oktober
Kijkavond en boekenmarkt
30 oktober
Nieuwsbrief 2
30 oktober
Peuterochtend
TSO
We zien dat er steeds minder kinderen gebruik maken van de
TSO. Reden voor de Bonte Vlinder om eens te overleggen met
ons hoe het tij te keren en meer kinderen van de TSO gebruik te
laten maken. De TSO Bonte Vlinder kan alleen maar doorgaan
als er voldoende kinderen gebruik maken van de TSO en daar
schort het aan. Een groepje ouders heeft zich direct gemeld mee
te willen praten en onderzoeken. Daar zijn we erg bij mee.
Onlangs heeft u van deze ouders een peiling ontvangen met het
verzoek die in te vullen. We zijn ons aan het oriënteren of het
mogelijk is een TSO met eigen ouders te starten. Ziodra we hier
neer over weten melden we dat.

Leerlingbespekingen in School Ondersteunings Team ( SOT)
Soms is het nodig om uw kind te bespreken in het SOT met onze
schoolbegeleider Vera Baljon van het Centrum Educatieve
Diensten, de leerkracht, de schoolmaatschappelijk werker mevr.
L Peters en met ib’er J. Konings
Mevrouw Baljon en mevr. Lea Peters maken onderdeel uit van het
School Ondersteuningsteam en hebben extra expertise m.b.t.
kinderen met specifieke didactische en pedagogische
onderwijsbehoeften. Vera is tevens psycholoog en Lea is naast
schoolmaatschappelijk werker ook de spil naar de jeugdzorg toe.
Zij zijn de ondersteuner van de leerkracht en interne begeleider.
Daarnaast kunnen op afroep nog andere mensen uitgenodigd
worden die bij de zorg van uw kind betrokken zijn.
Wij stellen het zeer op prijs als ouders bij dit overleg aanwezig
kunnen zijn, zodat we gezamenlijk tot een goed advies kunnen
komen.
De data die voor komend jaar al vastgelegd zijn :
SOT 1: di 29 sept. 15.15-17.15
SOT 2: di 26 januari 15.15-17.15
SOT 3: di 22 maart 15.15u-17.15u
SOT 4: do 2 juni 15.15-17.15
Met vriendelijke groet,
Namens het team, J Konings van Essen ( intern begeleider)
Oudervertel
Op dinsdag 29 september vinden de oudervertel gesprekken
plaats. U heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Deze gesprekken zijn bedoeld om met u in gesprek te gaan over
uw kind. U kunt aangeven wanneer uw kind zich het meest prettig
voelt en wat echt niet werkt bij uw zoon of dochter. Dat is heel
belangrijke informatie voor ons die bijdraagt aan nog beter leren.
We vragen u jaarlijks een formulier in te vullen waarin u allerlei
wetensaardigheden over uw kind kunt aangeven. Dat formulier
ontvangen wij heel graag terug. We hopen op een uitstekend
bezochte avond.
Studiedagen 14, 15 en 16 oktober
Voor de herfstvakantie op 14, 15 en 16 oktober zijn er studiedagen
waarop alle kinderen vrij zijn. 14 oktober is een studiedag waarop
alle PRIMO scholen vrij zijn. De leerkrachten worden deze dag
geschoold op het gebied van taalonderwijs. De overige dagen zijn
school studiedagen. Op deze dagen stellen we onze eigen
agenda samen en werken we aan de schoolontwikkeling.
Kinderboekenweek
Nog even en dan is het zover de Kinderboekenweek gaat van
start. De Kinderboekenweek is van 7 t/m 17 oktober. Het
onderwerp is "Raar maar waar". Met dit thema kunnen we veel
kanten op zoals proefjes doen , techniek en natuur etc ... De
opening vindt plaats op woensdag 7 oktober om half negen. Na
de herfstvakantie willen we even in de sfeer blijven van de
Kinderboekenweek want op maandag 26 oktober is er een
boekenmarkt en kijkavond. De boekenmarkt wordt zoals ieder jaar
weer verzorgd door boekhandel Hoofdstuk één uit Brielle. De
boekenmarkt is vanaf half vier t/m half acht.

JOT: Jeugd Ondersteunings Team Nissewaard
Met dit stukje wil ik u als schoolmaatschappelijk werker op de
hoogte brengen van de veranderingen in de jeugdhulpverlening.
In Nissewaard werken sinds januari 2015 deskundigen samen in
4 jeugdondersteuningsteams (JOT). Een
jeugdondersteuningsteam is een wijkteam waarin jeugd en
gezinscoaches werken. Deze coaches kunnen helpen bij het
vinden van een oplossing voor uw vragen of problemen met uw
kind(eren). Ook kunnen zij u begeleiden naar hulp die niet
beschikbaar is via het CJG, maar waar vroeger een indicatie of
doorverwijzing van de huisarts voor nodig was. Daarvoor kan nu
via een jeugd- en gezinscoach uit het jeugdondersteuningsteam
een beschikking bij de gemeente worden aangevraagd. Het
Jeugd Ondersteuningsteam biedt het volgende:
1. jeugd- en opvoedhulp;
2. geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd;
3. hulp aan jeugd met een beperking en hun ouders;
4. uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen.
U kunt het JOT bereiken via de schoolmaatschappelijk werker op
de school. Zij kan alvast met u de vraag onder woorden brengen
en samen met u duidelijk krijgen aan welke ondersteuning u
behoefte heeft. De schoolmaatschappelijk werker is goed op de
hoogte van de mogelijkheden voor hulp aan u en uw kind en gezin
en kan zelf ook lichte opvoedondersteuning bieden. U kunt
eventueel ook zelf contact met het JOT zoeken via het volgende
telefoonnummer: 010-237100
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Aanwezigheid directeur
Ik ben op maandagmiddag 28 september, dinsdag 6 en
maandag 26 oktober op de Vliegerdt.
Hallo!
Op 3 oktober om 14:00 in het Dorpshuis Abbenbroek een leuke
voorstelling van Theater van Santen. In "Vlieg op, dikke bromvlieg!"
maak je kennis met een uiterst vervelende bromvlieg die voor veel
paniek en onrust zorgt. Een aanstekelijke, muzikale en
humorvolle vertel- en meedoevoorstelling met een levensgroot
boek als decor. Zing mee met bekende liedjes en luister naar
nieuwe versjes en liedjes door personages uit het prentenboek
die tot leven komen, zoals 'Het Melkmeisje' van Johannes
Vermeer.
Voor iedereen vanaf 4 jaar, kaarten aan de zaal vanaf 13:30, a €
5,- per persoon.
Wij zoeken nog een paar vrijwilligers die ons willen helpen bij
allerlei hand- en spandiensten rond de voorstellingen. Zit uw kind
op een school in Geervliet, Zuidland of Oudenhoorn? Dan kunt u
ons helpen door de folders af te geven en de poster op te hangen.
Dit hoeft maar 5 keer per jaar!
Of kunt u iets meer tijd missen, en wilt u ons op zaterdag helpen
bij het opbouwen van de zaal, of het afbreken? Dit kost u maar
een paar uur tijd en is maximaal 5 keer per jaar.
Meldt u aan via dit mailadres, of loop langs een van de vrijwilligers
voor of na de voorstelling.
Graag tot ziens bij de Speelparasol!
namens Stichting de Speelparasol Bernisse
met vriendelijke groet,
Francine Wolters
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