Nieuwsbrief 2
28-08-2020
SCHOOLJAAR:2020/2021

Start Corona

BELANGRIJKE DATA
10-09 MR verg
11-09 Nieuwsbrief
14-09 GMR verg
15-09 Leerlingen vrij
vanaf 12:00 uur

In dit nummer



Start Corona
Beste
ouders/verzorgers




Klassenouder
Kanjertaal voor
ouders

In de vorige nieuwsbrief hebben
jullie kunnen lezen met welke
aanpassingen en regels we het
schooljaar starten vanwege het
Coronavirus. We zien over het
algemeen dat de regels goed
nageleefd worden. Belangrijk voor
ouders blijft dat ze niet de school
in mogen. Heeft een van je
kinderen iets vergeten, dan ook
graag niet de school in lopen. Leg
het bij de deur neer en bel even
met school. We zien dat sommige
ouders dan toch de school
inkomen. Dat is niet toegestaan.
Een enkeling blijft nog even
kletsen bij het hek. Dat is aan het
begin van het schooljaar heel
begrijpelijk. We willen de ouders
toch verzoeken kinderen zo veel
mogelijk zelf naar school te laten
gaan, anders kort afscheid nemen
en dan direct weer weg te gaan.
Hou 1,5 meter afstand!
Heel belangrijk is dat iedereen
met milde klachten thuis blijft en
zich laat testen! Dit geldt voor
ouders én kinderen, uiteraard ook
voor de medewerkers. Het kan
dus vaker voorkomen dat een
leerling en/of medewerker niet
naar het school kan/mag komen.
We hanteren voor de
medewerkers het volgende
stappenplan:
- We vragen of de vaste
invalkracht in dienst van
Wolderwijs beschikbaar is
- We vragen of er iemand anders
uit de invalpool beschikbaar is
- We vragen of de duo-leerkracht
beschikbaar is
- We vragen of een andere
leerkracht van de school
beschikbaar is

Als er geen oplossing voor handen
is, zijn we genoodzaakt de groep
naar huis te sturen. Het kan
voorkomen dat we dit pas ‘s
ochtends vroeg te horen krijgen.
Houd daarom de berichtgeving via
de groepsapp en mail goed in de
gaten. We vragen u vast na te
denken over eventuele opvang
voor de kinderen wanneer deze
situatie zich voordoet. Wanneer
meerdere dagen vervanging nodig
is en niet gevonden wordt,
rouleren we van groepen.
Daarnaast zijn we druk bezig het
thuiswerken weer mogelijk te
maken zodat de kinderen die thuis
moeten blijven, maar niet echt
ziek zijn wel aan het werk kunnen.
Op dit moment is thuis inloggen op
bv rekenen nog niet mogelijk. De
uitgeverij Malmberg is druk bezig
dit zo snel mogelijk voor elkaar te
krijgen. Daarnaast zullen we
eventuele werkboekjes bezorgen
of eventueel laten ophalen. We
proberen het onderwijsproces zo
soepel mogelijk te laten
doorlopen.
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Beste ouder(s) en/of verzorger(s)
Voor de coronaperiode hield ik één keer
in de twee weken een inloopspreekuur op
school. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u
bij mij binnenlopen voor informatie,
vragen, hulp, adviezen en/of om kennis
te maken.
Helaas kan dit nog niet hervat worden,
omdat ouders nog niet in de school
mogen komen. Bij deze wil ik u laten
weten dat u wel contact met mij kunt
opnemen via onderstaande gegevens.
Hieronder nog even in het kort wat het
schoolmaatschappelijk werk inhoudt.
Mocht u vragen hebben, neem gerust via
telefoon of mail contact met mij op.
Het schoolmaatschappelijk werk is er
voor opvoeders, leerkrachten en intern
begeleiders, maar ook voor de kinderen.
U kunt bij mij terecht wanneer u vragen
heeft, vastloopt met bepaalde zaken
waar u hulp bij kunt gebruiken, voor
informatie en/of advies of wanneer u
gewoon nieuwsgierig bent en ken-nis wilt
maken. Er kunnen allerlei vragen worden
voorgelegd, van groot tot klein.
U bent ook welkom als u niet zeker weet
of u bij mij aan het juiste adres bent.
Samen kunnen we kijken of ik kan helpen
en anders zorgen we ervoor dat u op de
juiste plek terecht komt.

Ik zal enkele voorbeelden geven
waarmee u onder andere naar het
schoolmaatschappelijk werk kunt;
· Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen
en de weerbaarheid van mijn kind?
· De opvoeding valt mij zwaar. Kan ik
als ouder een training of
opvoedcursus volgen?
· Mijn kind wordt gepest. Wat kan ik
als ouder daar aan doen?
· De bezoekregeling loopt niet goed.
Bij wie kan ik terecht voor advies?
· Wat vertel ik de kinderen over
verlies en sterven?
Het schoolmaatschappelijk werk
heeft een onafhankelijke positie in de
school. De schoolmaatschap-pelijk
werker hanteert een beroepsgeheim
en geeft geen gegevens aan derden,
tenzij ouders daarom vragen of
toestemming geven.
Tot zover het schoolmaatschappelijk
werk in een notendop en ik hoop
hiermee dat u een duidelijk(er) beeld
heeft gekregen van wat het
schoolmaatschappelijk werk inhoudt.
Met vriendelijke groet,
Lian Molema
School Maatschappelijk Werk
Werkdagen: ma / di / woe
T 06-44288919 E
lianmolema@welzijndewolden.nl W
www.welzijndewolden.nl
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Klassenouder
Klassenouder

Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511

Gr 1
Jolanda van Zwieten
Gr 2
Annegre de Boer
GrGroep
3-4 Diana
Koppers
1
GrGroep
5-6 Vanessa
Barelds
2
GrGroep
7-8 Bertha
3-4 Kreeft en
GroepRilana
5-6 Mos
Groep 7-8
Wat is het doel van een klassenouder en
wat doet die allemaal?
Een klassenouder heeft als doel de
betrokkenheid tussen de ouders en de
groep van hun kind te vergroten en te
coördineren bij evenementen van de
klas.

Denk aan het assisteren bij
organisatorische zaken of deze uit handen
nemen van de leerkracht zoals het
regelen van een excursie of een
bibliotheekbezoek. Deze hulp wordt
gegeven op basis van vrijwilligheid en
enthousiasme.

E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

Kanjertaal voor ouders
Laat merken dat je kind waardevol is. Geef
geregeld oprechte complimenten of zeg
waarderende woorden.

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl

Kinderen hebben dagelijks waardering
(voeding) nodig
Kinderen groeien in
zelfvertrouwen en
positief bewustzijn als
zij worden aanvaard
zoals zij zijn. Hun
‘liefdestank’ wordt door
de opvoeders gevuld.
Waarderende woorden, een knuffel of
een aai over de bol, tijd en aandacht
aan je kind besteden, een klein
presentje of je kind willen helpen doen
wonderen.(uit ‘de 5 talen van de liefde
van het kind’)
Agressieve, bazige kinderen zijn erg
gevoelig voor complimenten
Maak gebruik van hun gewoonten.
Complimenten verbeteren de sfeer thuis.
Het onderling vertrouwen neemt toe.
Zo voorkom je negatieve
beelden over elkaar.
Beloon het proces in plaats van het
eindresultaat
Dus niet: ‘Wat een goed cijfer heb je’,
maar ‘Ik kan zien dat jij goed je best heb
gedaan’.
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