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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 15 november 2019 Nieuwsbrief: 11 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Maandag 18 november  lootjes trekken in de groepen 5 tot en met 8 

Woensdag 20 november  11.30-12.30 uur: spreekuur Schoolmaatschappelijk werk (zie bericht hieronder) 

Vrijdag 22 november  sportdag groepen 8 

      

De Kwinkles in de week van 18 tot en met 22 november:  

Onderbouw- en middenbouw     Bovenbouw      

            
 

Constructor van start 

Woensdag 20 november gaat de Constructorgroep van start met acht leerlingen uit de groepen 7 en 8, onder leiding van juf 

Silvia. Ze zullen gebruik gaan maken van de teamkamer en van de aula. We zijn heel blij dat we nu dit aanbod hebben! 

 

Het was overigens best even puzzelen waar deze groep in school zou kunnen gaan zitten. Het is heel fijn dat we een stabiele 

situatie hebben met 17 groepen, dat er veel onderwijsondersteuning is en het betekent tegelijkertijd dat het af en toe 

‘woekeren’ is met de ruimte en dat we alle ruimtes dagelijks heel hard nodig hebben. Weliswaar een luxe probleem, maar toch… 

Het houdt ook in dat ouders voortaan niet meer op woensdagmorgen van 12 uur tot half 1 in de school kunnen wachten cq gebruik 

kunnen maken van aula/ hal van de school. Tenzij het heel hard regent, maar dat is hopelijk een uitzonderingssituatie… 

 

 
In school zijn de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest inmiddels in volle gang. We volgen de belevenissen van Sint en zijn 

Pieten op het Sinterklaasjournaal. Zo leven we samen toe naar 5 december, de dag waarop de Sint naar Het Kompas zal komen! 
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Schoenendoosactie 

De stapel schoenendozen wordt elke dag een stukje hoger. Doet u ook nog mee? Inleveren kan tot en met woensdag 20 

november. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk  

Op iedere basisschool in Voorschoten is een schoolmaatschappelijk werker van Voorschoten voor elkaar aanwezig. Op de ene 

school betekent dit dat er een inloopspreekuur is, op de andere school sluit deze medewerker aan bij overleggen op verzoek van 

school en ouders. Zowel school als een ouder kan rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De 

contactgegevens zijn terug te vinden op de website van de school en/of in de schoolgids. 

Het schoolmaatschappelijk werk is gespecialiseerd in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en onderwijs. Zij houdt zich bezig 

met de voorwaarden die nodig zijn om een kind zo optimaal mogelijk te laten leren op school. De schoolmaatschappelijk werker 

biedt zelf ondersteuning en weet ook wat de mogelijkheden van andere organisaties zijn: binnen de school, in de buurt, in de 

regio of als het moet elders in den lande. Zij kan in een heel vroeg stadium al met ouders en de school meedenken over wat een 

kind nodig heeft. Iets wat moeilijk gaat, moet geen groter probleem worden.  

Kortom: de schoolmaatschappelijk werker is heel deskundig op het gebied van zorg rondom kinderen. 

  

 

Wat kan het schoolmaat schappelijk werk bieden? 

•  geven van kortdurende hulp aan ouders bij opvoedingsvragen 

•  geven van kortdurende hulp aan kinderen met verschillende problematiek, zoals rouw, faalangst, echtscheiding of weinig 

weerbaarheid 

•  verhelderen van de oorzaak van het leerprobleem op school, samen met het kind, ouders en/of de leerkracht 

•  zo nodig begeleiden van het kind en ouders naar gespecialiseerde hulpverlening 

  

Contact 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u iedere werkdag bellen naar 071 561 90 01. U kunt ook via de interne begeleider van 

de school in contact komen met de schoolmaatschappelijk werker. Uiteraard is de hulp is vertrouwelijk en houden de 

medewerkers zich aan hun beroepscode. 

 

Spreekuur 

Ongeveer 1 keer per maand houdt de Schoolmaatschappelijk Werker spreekuur in onze school. De eerstvolgende keer is 

woensdag 20 november, van 11.30 tot 12.30 uur. 
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Peace Poster wedstrijd 2019 

 
Onze achtstegroepers hebben traditiegetrouw deelgenomen aan de Peace Posterwedstrijd. ‘Onze’ Sofie uit groep 8a won de 

eerste prijs van Voorschoten met haar prachtige tekening, die nu doorgaat naar de regionale wedstrijd. Ook Hanna, Sietse en 

Maartje uit groep 8b vielen in de prijzen. Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

 

Trefwoord in de week van 18 tot en met 22 november 

Onderbouw: Waarom hebben mensen geheimen?  

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom iemand een geheim heeft. Sommige geheimen zijn leuk: bijvoorbeeld een cadeautje 

als verrassing, of een uitje terwijl je nog niet weet waar je heen gaat. Sommige geheimen zijn handig of berekenend: 

bijvoorbeeld als je al een snoepje van je moeder hebt gekregen en je dat niet vertelt zodat je nog een snoepje bij je vader kunt 

regelen.  

De Bijbelverhalen van Jozef gaan over de vrouw van Potifar, die geheimhoudt dat ze Jozef probeert te verleiden. In het tweede 

verhaal worden de dromen van de farao, waarvan de betekenis geheim lijkt te blijven, toch uitgelegd. In deze week bekijken de 

kinderen welke redenen zij herkennen voor hun eigen geheimpjes. 

 
Midden- en bovenbouw: Redenen om (n)iets geheim te houden  

Er zijn soms goede redenen om een geheim geheim te houden. Maar soms zijn er juist goede redenen om een geheim te onthullen. 

Deze week ontdekken de kinderen enkele van die redenen en zien ze hoe je kunt omgaan met het al dan niet geheimhouden van 

geheimen. 

De Bijbelverhalen vertellen over Jozef in de gevangenis. En over de schenker en de bakker die geheimzinnige dromen hebben. 

Als later ook de farao droomt, herinnert de schenker zich dat Jozef kan helpen de geheimen te onthullen.    

 

 

 


