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Inhoud

Regel van de maand

In deze nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan de volgende
onderwerpen:

Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame
School’. In onze school hebben wij met
elkaar regels en afspraken gemaakt. We
hebben regels voor de hele school. Deze
hangen bij de ingang. We hebben ook
regels in de groep, deze zijn zichtbaar in de groep. Het lijkt
ons goed om elke maand extra aandacht aan een regel te
besteden. In de maand maart is dat de regel ’Ik loop rustig
in school.’.
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Open huis
Aanstaande woensdag, 23 maart 2022, staan onze
schooldeuren van 09.00-11.00 uur open. Wij organiseren dan,
net als alle scholen van Stichting Bijeen, een open huis. Kent
u familie, buren of vrienden met een kind dat dit óf volgend
jaar vier jaar wordt, breng hem/haar dan op de hoogte van
ons open huis. Zij zijn van harte welkom om een kijkje te
nemen in onze school.

Inzamelingsactie Giro555
De situatie in Oekraïne hield en houdt ook
onze leerlingen bezig. De leerlingenraad
van De Goudvink en het Kinderparlement
van De Krullevaar sloegen de handen in
één en organiseerden samen een
inzamelingsactie voor lege flessen. Vele
volle tassen en karren kwamen de school
binnen. Het resulteerde in een fantastisch
bedrag van €555,00!

Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Josine Huistra. Ik ben als school- en jeugdmaatschappelijk
werker en Sociaal werker vanuit SWWH verbonden aan obs De Goudvink.
Op donderdag van 08.30 uur tot 15.30 uur ben ik in of rond school te vinden.

In bijlage I staat Josine zich voor en legt zij uit welke rol zij kan hebben in
de school en in de thuissituatie.

Kansen4kinderen
Wij zijn gestart met het project Kansen4kinderen. Zie ook www.kansen4kinderen.nl.
We doen hieraan mee omdat elk kind het verdient om zich zo optimaal mogelijk te kunnen
ontwikkelen. We geloven dat dit project ons helpt om dit doel nog beter te halen.
Samen met u als onze belangrijkste samenwerkingspartner als het gaat om de ontwikkeling van
uw kind.
Sinds maart 2022 is een kansencoach aan ons schoolteam toegevoegd in de persoon van Melanie
Boef. Op de volgende bladzijde stelt zij zich voor.

.

Even voorstellen… Melanie Boef
Mijn naam is Melanie Boef, woonachtig in het mooie Meppel, samen met mijn vriend en een
prachtige pleegdochter van 8 jaar oud. Mijn ervaringen in de zorg heb ik opgedaan binnen het
Expertise Centrum Meppel, Hoogeveen, gezinsontwikkeling maar ook binnen een woonvoorziening.
Ik heb jaren een instroomgroepje gedraaid waarin zorg en onderwijs samen werkten om te
onderzoeken wat de mogelijkheden waren van kinderen.
Ik kan enorm genieten van de ontwikkelingen die kinderen doormaken, ieder op zijn/haar unieke
wijze.
Sinds deze maand ben ik wekelijks een aantal uren bij jullie op school aanwezig als kansencoach.
Hier heb ik heel veel zin in. De school, de kinderen maar ook u als ouder te leren kennen.
Wat kom ik doen? Wellicht herkennen jullie het wel: dat je soms wat zorgen hebt over de
ontwikkeling van je kind(eren), dat je puzzelt met de opvoeding of dat je je afvraagt hoe je iets
het beste samen met de school kunt oppakken. Dit zijn vragen waarover ik mee kan denken. Dus
blijf niet met je vragen rondlopen, maar stap eens bij me binnen of zoek me op via het
schoolteam. Samen kunnen we kijken wat ervoor nodig is dat de kinderen lekker in hun vel zitten.
Daarnaast zal ik ook het schoolteam ondersteunen. Dit alles om er samen voor te zorgen dat de
kinderen op onze school kunnen profiteren van een positieve sfeer en aanpak, waarin ze helemaal
tot hun recht komen

Even voorstellen stagiaires… (1)
Voor de voorjaarsvakantie zijn er bij ons weer een aantal stagiaires gestart. Hieronder stellen zij
zich aan u voor:
Juf Daniek
Mijn naam is Daniek en ik ben 16 jaar. Ik loop stage in groep 1/2 tot de zomervakantie. Ik ga naar
school in Meppel en doe daar de opleiding onderwijsassistent leerjaar 1. Die opleiding duurt 3 jaar
en daarna wil ik de pabo gaan doen om juf te worden. Mijn hobby's zijn lezen en ik ben 3 dagen in
de week op het hockeyveld te vinden. Ik hoop dat we samen een leuke en leerzame tijd gaan
krijgen. Ik heb er zin in!

Even voorstellen stagiaires… (2)
Juf Lobke
Mijn naam is Lobke en ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit Meppel en volg nu
mijn eerste jaar op de Pabo van de Hanze in Groningen. Elke week zal ik
op de donderdag stage lopen in groep 8 waar ik enorm veel zin in heb!
Ik zal me in het kort even voorstellen. In mijn vrije tijd speel ik graag
voetbal met vriendinnen of sta ik in de keuken om iets nieuws te koken
of bakken. Verder ben ik graag buiten en wandel ik veel met mijn broers, ouders en hond!
Juf Marit
Hoi! Je hebt mij misschien al wel eens rond zien lopen en je hebt dan
vast gedacht: Wie is dat nou?! Dus hierbij stel ik mij even voor.
Ik ben Marit en ik ben 18 jaar. Ik kom van de Hanze Hogeschool waar
ik een eerstejaarsstudent op de Pabo ben. Elke donderdag kom ik met
de trein uit Assen om stage te lopen in groep 4.
Wij wensen juf Daniek, juf Lobke en juf Marit een plezierige en leerzame tijd toe op de Goudvink!

Bijlage
Bijlage I:

Voorstellen Schoolmaatschappelijk werk (Josine Huistra)

Mijn naam is Josine Huistra.
Ik ben als school- en jeugdmaatschappelijk werker en Sociaal werker vanuit SWWH verbonden aan
Obs De Goudvink. Op donderdag van 08.30 uur tot 15.30 uur ben ik in of rond school te vinden.
Sociaal werk
Als Sociaal werker ben ik betrokken vanuit het project ‘De sterke driehoek’
De sterke driehoek staat voor buurt, school en thuis.
Als Sociaal werker probeer ik een brug te slaan tussen de leefwerelden van het kind. Als er zich problemen voordoen tussen kinderen onderling in de klas, op het schoolplein of na school kan ik daar
direct op inspelen.
Kom gerust een kop koffie halen op donderdagochtend in de keuken,
tussen 8.30 uur en 9.00 uur zijn ouders welkom.
Ik ben er dan voor het beantwoorden van vragen over o.a.:
-Hulp bij taal
-Opvoeding, bijvoorbeeld: Mijn kind komt altijd te laat, het lukt niet om je kind op tijd naar school te
laten gaan enz.
-Vragen over activiteiten voor kinderen in de buurt
-Contact met andere ouders, leer elkaar kennen
-Zorgen over jou persoonlijke situatie of over je kind.
Verder zal ik als Sociaal werker samen met Melanie Boef (Kansencoach) en Manon Notermans
(Bibliotheek Hoogeveen) Gezin en Taal opstarten. De ouder(s) en kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging.
Schoolmaatschappelijk werk
Het kan zijn dat het even minder goed gaat: thuis, op school of allebei. Vaak gaat dit vanzelf weer
over, maar soms is het fijn om wat ondersteuning te krijgen.
Schoolmaatschappelijk werk? Dit is toch alleen voor als het écht niet meer lukt? Nee hoor, zeker niet!
Waar kunnen u en uw kind(eren) bijvoorbeeld voor bij mij terecht?
- Uw kind zit niet lekker in zijn/haar vel (bijv. negatief denken, pesterijen, faalangst, weinig
zelfvertrouwen)
- Uw kind vindt het lastig om zijn/haar grenzen aan te geven
- Uw kind lijkt soms overvallen te worden door flinke spanning, verdriet of boosheid
- Uw partner en u gaan, of zijn uit elkaar, en u ziet dat uw kind daar moeite mee heeft
- U heeft al zoveel geprobeerd, maar uw kind blijft opstandig of juist erg teruggetrokken
- Er is iets ingrijpends gebeurd (bijv. overlijden familielid, ziekte of verhuizing)
- En natuurlijk voor vele andere vragen!

Ook biedt SWWH groepstrainingen aan, zoals:
- Sociale vaardigheidstrainingen: om makkelijker op te komen voor jezelf en met elkaar om te
gaan en je zelfvertrouwen te vergroten
- KIES-training: voor kinderen van gescheiden ouders
- Luisteren naar je kind: voor ouders die bijv. graag willen weten wat er omgaat in hun
kind(eren), een betere band willen en/of hun kind zelf willen leren omgaan met lastige situaties
Graag werk ik met u, uw eventuele partner en uw kind(eren) samen aan jullie wens.
Wilt u aanmelden, meer informatie of gewoon eens kennismaken? Bel of app naar 06-10928267 of
stuur een mail naar j.huistra@swwh.nl. Ook kunt u de Intern begeleider L. Oost benaderen.

