Mededelingenblad 2

OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:
 Dinsdag 27 september: studiedag – alle leerlingen vrijdag
 Donderdag 29 sept: elke week op donderdag 8.30-9.30: Hoe help ik mijn kind op
school – voor ouders van leerlingen uit groep 3 – ouderkamer – met juf Ineke
 Dinsdag 4 en donderdag 6 oktober: kennismakingsgesprekken
 Vrijdag 7 oktober: stuif groep 1-2a, groep 3 en groep 5-6
 Maandag 17 oktober: schoolfotograaf

Breukelentuinfestival
Op zondag 25 september vindt alweer
de tweede editie van het
Breukelentuin festival plaats. Van
13:00 tot 18:00 kunt u genieten van
een rommelmarkt, spellen voor jong
en oud, kinderactiviteiten,
verschillende optredens en veel meer.
Een aantal kinderen van onze school
zullen een optreden verzorgen. Wij
zijn erbij, jullie toch ook!
Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de facebookpagina van het
festival:
https://www.facebook.com/Breukele
ntuin-Festival-1036476406381125/

Verjaardagen:
 Tolunay (3)
 Azra (5/6)

Dit schooljaar zijn we gestart met
Kwink. Dit is een online methode voor
sociaal-emotioneel leren. Het is voor
groep 1 t/m 8. Het is leuk voor
kinderen en altijd actueel. Het is
gericht op preventie (van bijvoorbeeld
pesten op school) en de kracht van
een veilige groep.
Meer informatie kunt u vinden op :
http://www.kwinkopschool.nl

Muzieklessen
Dit schooljaar starten we met Cultuur
Met Kwaliteit. We hebben gekozen
voor het onderdeel Muziek, gekoppeld
aan Taal en Multiculti. De kinderen
krijgen muzieklessen en maken kennis
met verschillende muziekinstrumenten. De leerkrachten worden geschoold
in het geven van muzieklessen en
begeleid door het Factorium.
We hebben er zin in!

Hartelijk gefeliciteerd!
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Zoals we ook verteld hebben op de informatieavond, werken we nauw samen met de volgende
professionals op het gebied van zorg. De contacten lopen via onze Intern Begeleider – Milou Pelle.
Samen zorgen we ervoor dat het onderwijs zoveel mogelijk op maat gemaakt wordt voor uw kind.
Dit gaat altijd in overleg met u als ouder.
Eveline Heerink – Consulent Plein013
Mijn naam is Eveline Heerink. Ik ben 38 jaar en woon samen met Jacques in Tilburg.
We hebben samen drie kinderen Daan, Juliette en Frederique. Daarnaast ben ik zoals
dat zo mooi heet “stiefmoeder” van Job en Roos.
Tijdens stages en later in verschillende dienstverbanden heb ik veel gevarieerde
praktijkervaring opgedaan met zowel jongere als oudere kinderen. Aanvankelijk in
het regulier onderwijs, daarna ook in het speciaal onderwijs. Mijn kennis en ervaring ten aanzien van
(ortho)pedagogiek, gedragsproblematiek en leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte komen
denk ik goed van pas in deze nieuwe functie.
Het komende schooljaar zal ik weer als consulent vanuit het Samenwerkingsverband Plein 013 iedere
maandagmiddag aanwezig zijn op de Gesworen Hoek om het Passend Onderwijs mede vorm te geven.
Mariette Dix – Algemeen Maatschappelijl Wekster
Mogelijk hebben jullie mijn gezicht al eens gezien want ik was vorig jaar op
donderdagmorgen hier op school. Mijn naam is Mariëtte Dix en ik ben als
algemeen maatschappelijk werkster werkzaam bij het Instituut
Maatschappelijk Werk. Dat doe ik al geruime tijd en de laatste vier jaar in
wijkcentrum de Heyhoef in de Reeshof.
Vorig jaar is er een overleg gestart met betrekking tot deze wijk de Gesworen
Hoek. Daarin ontstond het idee om nog wat makkelijker bereikbaar te zijn voor bijv. de ouders van
deze school voor vragen op allerlei gebieden. Zo zit ik nu regelmatig hier en leer deze school wat beter
kennen. Een school waar veel activiteiten plaatsvinden. Wat ik erg leuk en ook gezellig vind om bij te
mogen zijn.
Mijn collega van Schoolmaatschappelijk Werk is er meer voor vragen m.b.t. uw kinderen. Ik ben er
meer voor vragen op gebied van:
-

materiële zaken zoals bijv. uitleg van brieven, formulieren, meekijken of u wel gebruik maakt van
hetgeen u recht op hebt.
omgaan met instanties.
geldproblemen.
scheiden.
verwerking.
eenzaamheid.
opvoeden (in overleg met SMW).
etc.

Ik wil in ieder geval graag met u meedenken en proberen u verder op weg te helpen.
Ik zit op donderdagmorgen in de kamer van Adriënne tegenover de Ouderkamer.
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GGD
Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en
ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt
op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Bij de uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u
een vragenlijst.
Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?
> Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht, de oren en ogen worden
getest en de jeugdarts bespreekt met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.
>Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt
zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en
BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.
Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of telefonisch
spreekuur, al uw vragen stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van uw kind.
Samenwerking met school
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op
het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw
kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams op
school.
De GGD doet meer!
 De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij het structureel en planmatig uitvoeren van
gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. Centraal staat de vraag van de
school. Deze aanpak stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. De school heeft
rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. De GGD
ondersteunt ook bij het aanvragen van vignetten. Meer informatie: www.gezondeschool.nl.


De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken
rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.

Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg Basisschool Gesworen Hoek

Marjolein Spijkers
jeugdarts

Anita van de Pol
jeugdverpleegkundige

Khadija Ezzerga

gezondheidsvoorlichter
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