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Agenda
Datum

Activiteit

di 22 mrt

Bezoek muziekwinkel groep 5

di 22 mrt

MR vergadering 19:45 uur

do 24 mrt

Groep 3 bezoek Kiekhuus

vr 1 apr

Kunstenaar in de klas

di 5 apr

Oud papier

wo 6 apr

Schoolvoetbaltoernooi

do 14 apr

Studiedag

vr 15 apr

Goede Vrijdag

ma 18 apr

Tweede Paasdag

do 21 apr

Groep 1 Interactief theater in de Hoolten Klinte

vr 22 apr

Koningsspelen

wo 27 apr

Koningsdag

vr 29 apr

Meivakantie start 14:15 uur

di 10 mei

Oud papier

do 12 mei

Groep 7 Beelden maken in het Vlechtmuseum

Beslisboom
Beslisboom versie 25 februari 2022

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

peen

sinsaasppel

appel

We willen u met klem verzoeken om ook op de andere dagen fruit mee te geven.

KIES-training
Beste ouders, verzorgers,
Binnenkort kunnen we weer starten met de KIES-groep, een lotgenotengroep voor kinderen van gescheiden ouders,
waar ze met elkaar onder begeleiding van KIES-coaches, hun ervaringen met elkaar kunnen delen.
Er zijn aparte groepen voor zowel het jonge kind, als ook de midden en bovenbouw.
Bij KIES kunnen kleuters door spel, handpoppen en creatieve werkvormen vertellen wat hen bezig houdt. Het helpt
hen vragen te kunnen stellen, leren begrijpen wat een scheiding is en wat ze kunnen doen om het fijner te hebben.
Bij de oudere kinderen laten we ze vertellen over wat ze meemaken, wat hun zorgen over de scheiding zijn, zorgen
dat ze hun vragen over scheiding kunnen stellen en leren omgaan met de dingen die voor hen moeilijk zijn aan de
scheiding. Ook hier gebruiken we spel, tekenen etc, om ervaringen te delen.
Het zijn 6-8 bijeenkomsten van maximaal een uur, de bijeenkomsten vinden plaats in overleg met school onder
schooltijd of direct na schooltijd. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op!
Wemanda Teunissen en Mara Denkers
w.teunissen@weststellingwerf.nl

m.denkers@weststellingwerf.nl
KIES is een door de Universiteit van Utrecht onderzochte en effectief bewezen methodiek om kinderen en jongeren
die de scheiding van hun ouders meemaken te begeleiden. Voor meer informatie over de methode kijk dan op:
Website KIES

