Weeknieuws nr.5 5 oktober 2018
AGENDA
Datum
8 oktober
16 oktober
19 oktober
20 okt t/m 28 okt

Activiteit
Schoolarts groep 2
Schoolarts groep 2
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie

Welkom

In groep 1 is er weer een nieuwe leerling gekomen.
Het is Malou en we wensen haar veel plezier op de Vensterschool.

Financiële ouderbijdrage, € 50,- per kind per schooljaar
Op donderdag 4 oktober wordt er een automatische incasso uitgevoerd. Wanneer u hier een
machtiging voor afgegeven heeft hoeft u niks te doen. Mocht u geen machtiging hebben
afgeven dan wordt u verzocht om de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer
NL17RABO01013.64.555 t.n.v. Oudervereniging Vensterschool, onder vermelding van de
naam van uw kind(eren). Met vragen kunt u terecht bij Anita Dolstra, penningmeester
ledenadministratie, anitadolstra1980@gmail.com.

Meedoen door Stichting Leergeld
Financiële hulp voor kinderen. Stichting Leergeld wil dat kinderen mee kunnen met excursies
of schoolreisjes, kunnen deelnemen aan sport of muziekles krijgen. Voor kinderen van 4 tot
18 jaar die in minder draagkrachtige gezinnen opgroeien betaalt Leergeld bijvoorbeeld het
schoolreisje, de contributie van de sportclub, sportschoenen, de muziekles, een
(tweedehands) fiets of een computer. Allemaal dingen, waardoor kinderen zich kunnen
ontplooien, ontwikkelen en meetellen. De minder draagkrachtige gezinnen kunnen zowel
gezinnen zijn die een uitkering ontvangen als gezinnen met een laag inkomen uit arbeid.
Voor informatie, de inkomensgrens of een aanvraag kunt u contract opnemen met Leergeld
Weststellingwerf. Mail: leergeldweststellingwerf@hotmail.com, Telefoon: 06 23745440,
bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, Website: www.leergeld.nl.

Via deze weg willen wij ons graag voorstellen.
Wij zijn Manon Heida en Esther Hoekstra en zijn werkzaam voor gemeente Weststellingwerf binnen
het gebiedsteam Noordwolde. Onze specialisatie is Schoolmaatschappelijk Werk en om die reden zijn
wij aan school verbonden.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulpverlening voor kinderen en ouders. Een
reden om contact met Schoolmaatschappelijk Werk op te nemen, kan bijvoorbeeld zijn:
-

Mijn kind wordt gepest;
Ik heb vragen over de opvoeding;
Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we willen de kinderen hierin zo goed mogelijk ondersteunen;
Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen
Ik heb zorgen over mijn kind;

In gezamenlijkheid met ouders en met school wordt bekeken wat de zorg is en welke hulp het meest
passend is. Het SMW biedt zelf kortdurende hulp, soms is één gesprek voldoende. Ook kan het zijn
dat een andere specialist in het gebiedsteam meer aansluit bij uw vraag, dan zal SMW in overleg met
u zorgen dat er contact komt met de juiste specialist. Wanneer er toch grotere zorgen zijn, dan zal
het SMW in overleg met ouder(s) doorverwijzen naar een andere instantie.
Mocht u zich willen aanmelden voor het SMW dan kan dat via de leerkracht, de ib’er of de directeur
van de school. Ook kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met SMW. Onze gegevens staan hier
onder vermeld. Wanneer u onderstaande personen niet kunt bereiken kunt u bellen met ons
algemene nummer 0561 691221.

Manon Heida
06- 13398294
m.heida@weststellingwerf.nl

Esther Hoekstra
06- 20496515
e.hoekstra@weststellingwerf.nl

Kinderboekenweek

Ter herinnering: maandag 8 oktober beginnen we met de KINDERBOEKENWEEK. Het thema is
VRIENDSCHAP. Om half 9 starten we op het plein voor de school met dans en zang (groep 1 en 2
graag eerst even in de klas verzamelen). Elke groep gaat aan de slag met dit thema.

Vakantierooster
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
20 oktober
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
28 oktober
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

