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Paasontbijt
Op donderdag 29 maart hebben wij weer ons gezellige paasontbijt. Die ochtend mogen
alle kinderen in hun pyjama, onesie of badjas op school komen. Wilt u uw kind uiterlijk
woensdag 28 maart een tas meegeven met daarin: een beker, een bord en bestek voor

I n h o u d:

het paasontbijt. We hanteren deze dag de normale schooltijden. We hebben er zin in!
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Als iemand in het gezin

Wij zijn juf Karin en juf Willemien. Vanaf april 2018

kanker heeft

zijn wij vertrouwenspersoon op Wis en Wierig.
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5/6, 7 en 8 en juf Willemien voor de groepen 1/2, 3

•

Even voorstellen….

en 4/5.

•

Welkom op school

De komende periode zullen we alle groepen bezoeken
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En ons voorstellen. We gaan dit doen aan de hand van
Een praatje en we lezen een stukje voor uit
een boek.
Wat is nu precies de rol van de vertrouwenspersoon?
Voor kinderen:
Als kinderen ergens mee zitten, gaan we ervan uit dat zij dat met de leerkracht
bespreken. In sommige gevallen vindt een kind het prettiger om met een andere persoon
dan de leerkracht te praten. We luisteren naar het kind, en we bespreken wat we voor
hem of haar kunnen betekenen en welke stappen we eventueel moeten ondernemen.
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Voor ouders:
Elke ouder kan natuurlijk een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn kind.
Soms zijn er echter situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders
een vertrouwelijk gesprek te hebben. Het is dan mogelijk om met ons een afspraak te
maken. Samen bespreken we dan wat onze rol zal zijn en wat u van ons mag
verwachten. In overleg kan er besloten worden eventuele andere personen in te
schakelen.

Juf Willemien

Juf Karin

Als iemand in het gezin kanker heeft
Als iemand in het gezin de diagnose kanker krijgt, betekent dit dat er een onzekere
periode aanbreekt met veel angst en verdriet. Het gezinsleven staat ineens op zijn kop.
Het raakt ieder lid van het gezin.
Het liefst wil je dit je kinderen besparen. Je wilt niet dat ze geconfronteerd worden met
een vader, moeder, broertje of zusje, of een grootouder die kanker heeft. Kinderen
moeten immers onbezorgd kunnen opgroeien. Maar hoe graag je dit ook je kinderen wilt
besparen, je kunt er niet omheen. Ze delen in jouw angst en jouw verdriet.
Inloophuis Oude IJssel, het huis waar mensen die met kanker te maken hebben terecht
kunnen voor psychosociale ondersteuning, vindt dat kinderen onbezorgd leuke dingen
moeten kunnen doen. Daarom is twee jaar geleden de jeugdafdeling ‘Onder de Pannen’
opgericht. Op de zolderverdieping van het huis bieden wij kinderen en jongeren, die in
hun omgeving met kanker te maken hebben, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.
Ze krijgen, onder deskundige begeleiding, alle ruimte om met leeftijdgenoten die
hetzelfde meemaken in contact te komen. Om lekker te kletsen, even stoom af te blazen
en om deel te nemen aan leuke activiteiten. En komen de kids liever niet alleen? Ze
mogen gezellig een vriendje of vriendinnetje meenemen. Het is gratis.
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Iedere eerste woensdag van de maand is Onder de Pannen geopend van 15.00 tot 16.30
uur voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar zijn
iedere eerste woensdag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur welkom.
Ook organiseren wij een yogacyclus voor de kinderen van 6 tot 12. De data zijn 21
maart, 18 april en 16 mei. Deelname is gratis.
Zie voor meer informatie: www.inloophuisoudeijssel. Mailen kan naar
jeugd@inloophuisoudeijssel.nl of bel op dinsdag, woensdag of donderdag:
0314-646024.

Even voorstellen……
Dag allemaal,
Mijn naam is Alice Bloemendal en ik ben per 1 maart
2018 werkzaam bij Buurtplein als jeugd -en
gezinswerker in Gaanderen.
Daarvoor heb ik gewerkt bij Lindenhout, een
jeugdhulpverleningsorganisatie in Gelderland. Ik heb veel
ervaring opgedaan bij het begeleiden van (jonge)
kinderen met specifieke gedragsproblemen en hun gezin.
Ik ben vanuit Buurtplein contactpersoon voor de basisschool Wis en Wierig. De bedoeling
is dat ik elke donderdagmorgen om 08.15 uur aanwezig ben op school. Als er vragen
zijn omtrent opvoeding of specifieke vragen omtrent het gedrag van uw kind, kunt u bij
mij terecht. U bent natuurlijk ook altijd welkom voor alledaagse vragen waar je als
ouder soms tegen aan loopt bij het opvoeden van je kind. Wie weet tot ziens!
Met vriendelijke groet, Alice Bloemendal, Jeugd en Gezinswerker Gaanderen

Welkom op school

Esmee Gartsen
Wij wensen je een fijne tijd toe op onze
school
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Agenda maart/april
Vrijdag

23 maart

Technieklokaal groep 7
Schoolvoetbal groep 7/8 (meisjes)

Dinsdag

27 maart

Voorstelling groep 3 en groep 4/5

Donderdag

29 maart

Paasontbijt

Vrijdag

30 maart

Goede vrijdag/studiedag “Thinking
For Learning”, leerlingen vrij

Maandag

02 april

2e Paasdag, leerlingen vrij

Dinsdag

03 april

Studiedag leerkrachten Stichting
IJsselgraaf, leerlingen vrij

Vrijdag

06 april

Technieklokaal groep 7

Zaterdag

07 april

Schoolvoetbal jongens groep 7/8

Vrijdag

13 april

Technieklokaal groep 7

Vrijdag

20 april

Technieklokaal groep 7

Vrijdag

26 april

Koningsspelen groep 1 t/m 8

Vrijdag

27 april

Koningsdag, leerlingen vrij

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 4 april 2018
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