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NIEUWSBRIEF
Schooltijden

Team

Fijn om te merken dat de leerlingen (bijna) allemaal
op tijd op school worden gebracht of zelf op school
komen. We zijn daar erg blij mee, omdat het een
rustige en duidelijke start van de dag mogelijk maakt.
Die rust is trouwens toch opvallend dit cursusjaar. Het
vijf gelijke dagen model brengt dat als grootste
voordeel met zich mee!

Juf den Haan heeft op 10 oktober haar diplma ‘Master
special education needs’ uitgereikt gekregen. We
feliciteren haar van harte met het resultaat van haar
inspanningen op dit gebied in de achterliggende jaren
en hopen dat het ten goede mag komen van de
kinderen op onze school.

Professionaliseren
Schoolklimaat
Het is bijzonder prettig om te merken dat het klimaat
in de groepen, in de school als geheel en op het plein
in positieve zin is veranderd. Complimenten aan
kinderen én ouders!
Ook het beleefd aanspreken gaat steeds beter, al
moeten we sommige leerlingen nog wel eens de hint
geven: ‘wil je soms iets vragen?’. Want ‘ik moet een
touw’ of ‘mijn beker is dicht’ zijn voor hen ook best
duidelijk. Misschien iets om thuis ook aandacht aan te
geven. Als wij hen pas begrijpen als ze een
vriendelijke
vraag
hebben
gesteld
(Wilt
u
alstublieft….?), blijken ze dat verrassend snel te
leren…

Schoolplein
We zijn heel blij met het vernieuwde plein. Het ziet
er vrolijk, duidelijk en overzichtelijk uit. Dank aan
vader Van der Wal voor het (gratis) aanbrengen van de
spellen en lijnen. Dank ook aan de creatieve vader
Koesveld, die mallen heeft gemaakt om de
parkeerplaats van steppen te markeren en om het
onderscheid tussen wandelgebied en ‘wieler’gebied
aan te geven. We hebben ook nieuwe materialen,
zoals springtouwen e.d. aangeschaft en wordt heerlijk
gespeeld, gesprongen, gestoeid, gerend en gestept.

Jarigen
Wie jarig is, trakteert. Dat is een oude gewoonte. We
hebben op school de afspraak dat een kind alleen zijn
eigen klasgenoten trakteert en geen kinderen (ook
geen broertjes of zusjes) in andere groepen. Dat
voorkomt dat er één of enkele kinderen eten, terwijl
de rest niets krijgt. Ook was het in het verleden zo
dat bepaalde kinderen heel vaak iets kregen en
anderen bijna niet. Wilt u dus een broer of zus mee
laten genieten met een verjaardag; stop dat dan in
zijn lunchpakket. En wat de leerkrachten betreft: hoe
gezonder de traktatie, hoe beter. Bedankt alvast!

Op woensdag 21 november zijn alle leerlingen vanaf
12.00 uur vrij. Een deel van het team bezoekt die
middag
een
bijeenkomst
van
het
Samenwerkingsverband Berséba. In verband met het
overweldigend grote aantal aanmeldingen, kunnen
niet alle leerkrachten hieraan deelnemen. Zij hebben
op school een werkbijeenkomst o.l.v. meester
Langerak.

GGD
Van de GGD kregen we informatie over begeleiding bij
opgroei- en opvoedvragen, waarvoor u bij de
Jeugdgezondheidszorg kunt aankloppen. Ik citeer:
‘Jeugdverpleegkundigen kunnen gezinnen kortdurend
begeleiden bij opgroei- en opvoedvragen bijvoorbeeld
bij
zindelijkheidsproblematiek,
hoofdluis
of
overgewicht’. Hebben uw kinderen regelmatig last van
hoofdluis, vraag dan gerust advies of ondersteuning bij
de GGD. U kunt daarvoor mailen of bellen.
Contactpersonen zijn:
jeugdverpleegkundige: ibraafhart@ggdhm.nl (Ingrid)
assistente jeugdarts: hvanderkruk@ggdhm.nl (Helma)
tel: 088 – 254 23 84

Oproep
We zoeken mensen die bereid zijn om één keer per
week op school met een aantal leerlingen te lezen.
Wilt u het team van leesmoeders komen versterken,
dan kunt u een mail sturen naar juf Nobel of meester
Langerak: e.nobel@cbsberkenwoude.nl
b.langerak@cbsberkenwoude.nl

Herfstvakantie
Als school zijn we, vooruitkijkend naar de nieuwe
schoolplan periode, aan het nadenken over onder
andere het aanbod van techniek in het lesprogramma.
Op de website www.techniektalent.nu/agenda vonden
we tips voor uitstapjes tijdens de herfstvakanties.
Voor de liefhebber misschien leuk om eens te
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bekijken. Voorbeelden van activiteiten zijn: De
Ontdekhoek in Rotterdam en Lego World in de
Jaarbeurs te Utrecht.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,

M (Thea) van den Berg- Molenaar

Activiteiten, D.V.
15 okt
22-26 okt
29 okt
6 nov
7 nov
12-22 nov
21 nov

Bestuursvergadering
Herfstvakantie
Hoofluiscontrole
Adoptie
Dankdag (leerlingen vrij)
Contactweek
Studiemiddag (leerlingen 12 uur vrij)

Beste ouder(s) en/of verzorgende,
Als jeugdconsulenten van de Gemeente
Krimpenerwaard willen wij u graag informeren over de
mogelijkheden voor het aanvragen van Jeugdhulp.
Er kunnen situaties ontstaan waarin u problemen
ervaart met uw zoon/dochter of zij geven signalen dat
het niet goed gaat en er hulp nodig is.
In de complexe wereld van hulpverleningsland is het
dan zoeken waar u terecht kan voor
vragen/informatie/passende hulp.
U kunt dan denken aan opvoedondersteuning,
(psychische) begeleiding, dagbesteding, diagnostisch
onderzoek, therapie, training etc.
De jeugdhulp richt zich op kinderen en jongeren van 018 jaar.
Van maandag t/m vrijdag kunt u van 8.30-12.30 contact
opnemen met het Loket Samenleving en Zorg,
tel. 140182
of een e-mail sturen naar
teamjeugd@krimpenerwaard.nl
Als u belt met het Loket zal een consulent u te woord
staan en kunt u uw zorgen bespreken.
Na dit gesprek kan er, in overleg met u een aanmelding
geregistreerd worden, waardoor er op een later
moment contact wordt opgenomen door een
jeugdconsulent.
De Jeugdconsulent zal een persoonlijke afspraak met u
maken om uw hulpvraag geheel in kaart te brengen.
Samen met de jeugdconsulent gaat u op zoek naar
passende hulp.
Soms is deze hulp vrij toegankelijk, voor andere hulp is
er een maatwerkvoorziening/beschikking nodig. Dit
laatste houdt in dat de jeugdconsulent u een brief stuurt
met het besluit dat de gemeente de jeugdhulp vergoedt.
De gemeente heeft een groot aantal zorgaanbieders
gecontracteerd waarbij u zorg kunt afnemen. Deze zijn
te vinden op www.zorgkeuzemiddenholland.nl
Ook zijn er mogelijkheden om een Persoons Gebonden
Budget (PGB) aan te vragen als het gecontracteerde
aanbod niet passend is.
Wij hopen dat bovenstaande informatie u meer
wegwijst maakt in die situaties waarin het nodig is.
Vriendelijke groet,
Jeugdconsulenten van de Gemeente Krimpenerwaard

E. (Eldina) Duratovic
Consulent sociaal domein
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