06. Nieuws

Agenda
Dinsdag 8 oktober
Donderdag 10 oktober
Vrijdag 11 oktober
Maandag 14 oktober
Dinsdag 15 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober

4 oktober 2019

Fietscontrole groepen 5 t/m 8
Gym in Kortezwaag voor groep 6, 7 en 8
Groene Spelen voor groep 4 en 5 (ochtend)
Schoolverpleegkundige op school voor groep 7
Schoolverpleegkundige op school voor groep 7
Inloopspreekuur (8.30 uur – 10.00 uur)
Oudergesprekken
Supermarktsafari in de Albert Heijn (groepen 2 t/m 5)
Oudergesprekken
Vanaf 14.15 uur is het herfstvakantie.

Reis door de supermarkt
We gaan op donderdag 17 oktober met de kinderen
van de groepen 2 t/m 5 naar de Albert Heijn. In het kader
van de kinderboekenweek maken de kinderen een reis
door de supermarkt. Een leuk initiatief, via
social schools meer info!
Veilig naar school
Voor nieuwe ouders is het goed om de bestaande parkeerafspraken in de nieuwsbrief te
herhalen, zodat iedereen weet hoe te parkeren. Dat maakt de directe schoolomgeving veilig
voor iedereen.
1. Het parkeervak midden voor de school moet leeg blijven voor- en na schooltijd om
elkaar met de auto te kunnen passeren op de Ringenoldusstrjitte. Zonder die “escape”
komen auto’s soms tegenover elkaar te staan, wat vervelend is.
2. Er zijn negen extra parkeerplekken langs het Nijlan gemaakt. Deze zijn aangelegd
door middel van betonplaten. Wie vanaf het Nijlan komt, kan de auto daar veilig
parkeren en hoeft de Ringenoldusstrjitte in principe niet in. Kinderen en ouders
kunnen veilig over het paadje (de stoep) naar school lopen. Meester Errol staat iedere
dag op het kruispunt Nijlan om overstekende kinderen te helpen.
3. Er is een extra halfverhard pad vanuit het park om veilig over te steken over de
vluchtheuvel. Kinderen kunnen voor de oversteek afstappen en lopen over de
vluchtheuvel naar het schoolplein. Meester Felix staat er om dit veilig te laten
gebeuren.

4. Op de vluchtheuvel staan 4 zwart-witte paaltjes. Hier kan niet meer geparkeerd
worden. We houden dan voldoende overzicht om kinderen te laten oversteken.
Inloopspreekuur
Dinsdag 15 oktober tussen 8.30 en 10.00 is er weer een inloopmoment. Chris Brammer
(consulent Jeugd bij de gemeente Opsterland) en Marieke Flapper (jeugdverpleegkundige
GGD) zullen aanwezig zijn. We willen ons graag nog even kort voorstellen voor wie ons niet
kent.
Mijn naam is Marieke Flapper. Ik werk als verpleegkundige bij de Jeugdgezondheidszorg van
de GGD. Ik ben te vinden op het consultatiebureau en ben daarnaast ook regelmatig
aanwezig op de basisscholen in gemeente Opsterland. Op de Treffer zal ik samen met Chris
een aantal keer per jaar een open spreekuur houden. U kunt bij mij terecht voor veel
uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden zijn mediagebruik, weerbaarheid, zindelijkheid,
groei, ogen (zicht), regelmatig niet fit voelen, de pubertijd. Ik spar graag met u mee over de
gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Loop gerust een keer bij mij naar
binnen.
Ook ik wil mij even voorstellen. Mijn naam is Chris Brammer en ik ben werkzaam als
consulent Jeugd bij de gemeente Opsterland. Als consulent jeugd hou ik mij bezig met het
welzijn van jeugdigen en ouders binnen de gemeente Opsterland. Wanneer u zorgen heeft
over uw kind en/of u het gevoel heeft dat het opvoeden niet zo gaat als u graag zou willen
dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam van Opsterland (0512 386 222). Wij
denken met u mee en proberen samen met u tot een oplossing te komen. Hierbij gaan wij in
eerste instantie uit van de ‘eigen kracht’ van u en de mensen om u heen. Mocht blijken dat er
meer nodig is om tot een oplossing te komen dan kan er gekeken worden naar een vorm van
jeugdhulp. Als consulent ben ik ook betrokken bij een aantal basisscholen in Opsterland
waaronder OBS de Treffer. Wanneer het leren niet vanzelfsprekend gaat en gedrag hierin
een bepalende rol heeft dan kan ik, met uw toestemming, gevraagd worden om mee te
denken. Vanuit mijn ervaring in de jeugdhulpverlening en in mijn rol als
gebiedsteammedewerker kan ik u adviseren en zo nodig ondersteunen en/of doorverwijzen.
Zoals gezegd zullen Marieke en ik een aantal keer per jaar voor een spreekuur op school
aanwezig zijn.
Heeft u vragen, bent u nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u dat wij met u
meedenken? Dan bent u van harte welkom. Als laatste willen wij u vragen om met ons mee te
denken. Tijdens de inloopspreekuren willen wij aan de hand van een thema met u, in klein
groepsverband, in gesprek. Wij zijn benieuwd welke thema’s bij u en uw gezin spelen en
waar u graag meer over zou willen weten. Denk hierbij aan thema’s als mediagebruik van uw
kind, weerbaarheid, pesten enz. Mocht u zo’n thema te binnen schieten dan kunt u deze
mailen naar chris.brammer@opsterland.nl Aan de hand van de inzendingen zullen wij een
keuze maken welke thema’s komend jaar aan de orde gaan komen.
Oudergesprekken
Aanstaande maandag zetten we in social schools de intekenschema’s voor de komende
oudergesprekken weer open. De oudergesprekken worden gehouden op dinsdag 15 oktober
en donderdag 17 oktober.

Fijn weekend!
Het schoolteam

