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Vervanging
De afgelopen twee weken hebben we 13 dagen vervanging kunnen regelen. Zoals u wellicht hee�
meegekregen hebben we naast de fulltime vervanging voor groep 1/2c ook te maken gehad met
meerdere collegaʼs, die, elkaar opvolgend, positief getest zijn op corona.

Corona: welke afspraken gelden er nog?
De afgelopen weken hebben we op school helaas weer te maken gekregen met corona
besmettingen. Graag deel ik de afspraken met u, die op dit moment (nog) gelden:
- Test uw kind positief op corona, dan blij� uw kind 5 dagen in quarantaine vanaf het moment dat
de klachten begonnen zijn. Zijn er geen klachten, maar wel een positieve test? Dan geldt dat er 5
dagen quarantaine is vanaf het moment van testen. U meldt uw kind ziek in Kwieb en stuurt bij
voorkeur nog een Kwieb bericht naar de leerkracht.
- Test iemand in uw gezin positief, dan mag uw kind in principe gewoon naar school, tenzij uw kind
corona gerelateerde klachten hee�. Als uw kind zelf wel negatief test, dan mag uw kind gewoon
naar school.
- Bij 3 of meer corona besmettingen in de groep ontvangt u een bericht van de school (ter
informatie) met het verzoek extra scherp te zijn op corona gerelateerde klachten bij uw kind.

Mocht u gebruik willen maken van zel�esten, dan hebben wij op school genoeg testen beschikbaar,
welke de kinderen mee naar huis mogen nemen.

Ouderraad
Afgelopen jaar hebben we een oproep gedaan voor nieuwe ouders voor de ouderraad. Ik ben blij te
kunnen melden dat we weer nieuwe gezichten hebben toegevoegd aan de ouderraad en dat de
groep weer op goede sterkte is. Lijkt het u nou ook leuk om een bijdrage te leveren aan de leuke en
bijzondere activiteiten op school? Dan is de ouderraad echt iets voor u. Nieuwe leden zijn van harte
uitgenodigd om zich aan te melden. U kunt u aanmelden bij een van de ouders uit de ouderraad of
bij juf Doreen via d.taams@stichtingsurplus.nl.

Kinderboekenweek: boekenmarkt
De kinderboekenmarkt is verplaatst naar woensdag 12 oktober.
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Even voorstellen: Karin van schoolmaatschappelijk werk

Beste ouders/verzorgers,
De scholen zijn inmiddels alweer enkele weken begonnen. Hopelijk hebben jullie een fijne zomer
achter de rug! Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door Incluzio Hollands Kroon.

Schoolmaatschappelijk Werk kenmerkt zich door laagdrempelig contact waarbij in maximaal 7
gesprekken een antwoord wordt gegeven op (lichte) vragen rondom opvoeden en opgroeien. Het
SMW is niet alleen voor ouders maar ook voor kinderen en medewerkers van school wanneer zij

een vraag hebben.

Voor De Snip ben ik uw vaste aanspreekpunt, wanneer ik vakantie heb of afwezig ben, kunt u bij
mijn collega Sefanja Kolenberg terecht. Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur ben ik
aanwezig op school en kunt u binnenlopen voor al uw vragen rondom opgroeien en opvoeden.
Ook kunt u contact met mij opnemen via het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres.

In een aantal gesprekken gaan wij samen met u op zoek naar een passend antwoord op uw vraag.
In mijn rol als Schoolmaatschappelijk Werker heb ik goede kennis van andere hulpvormen en
organisaties. Hierdoor kunnen we u verder helpen, ook als er onverhoopt meer ondersteuning
nodig is. Schoolmaatschappelijk werk kan u ondersteunen bij kleine opvoedingsvraagstukken, of
wanneer u of uw kind tegen iets anders aanloopt. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met een
scheiding of verlies, negatieve gedachten, een laag zelfbeeld, maar ook bijv pesten en gepest
worden.

De start van het schooljaar wordt in het onderwijs ook wel de Gouden Weken genoemd. Dit staat in
het teken van groepsvorming, waarin leerlingen en leerkrachten elkaar en de groepsregels weer
gaan leren kennen. Hierin wordt een goede basis gelegd voor een fijne sfeer in de klas. Voor
kinderen is het hierbij van belang om weerbaar te zijn om beter met plaag-/ pestgedrag om te
kunnen gaan. Helaas gaat dit niet bij alle kinderen vanzelf, daarom geven wij u tips hoe u hier thuis
met uw kind aan kan werken.

Tips om uw kind weerbaar te maken tegen pesten;
• Vergroot het zelfvertrouwen van uw kind. Dit kunt u doen door uw kind zoveel mogelijk zelf
oplossingen te laten bedenken, positief te leren denken uw kind complimenten te geven.
• Geef uw kind inzicht in hoe het overkomt op anderen. Misschien is uw kind zich niet bewust van
zijn houding en welk effect dit hee�. Ga eens samen met uw kind voor de spiegel staan en oefen
verschillende houdingen: onzeker, zelfverzekerd, boos of verlegen, zodat uw kind dit verschil
ervaart.
• Oefen met uw kind om een stevige houding te hebben (denk aan een stevige boom of aan een
trotse pauw). Als uw kind stevig voor de spiegel hee� gestaan, zal het merken dat deze houding
helpt om je zeker te voelen en voor jezelf op te komen. Eventueel kunt u rollenspellen doen om
hiermee te oefenen.
• Neem regelmatig de tijd om te kletsen met uw kind. Zo weet u wat uw kind bezighoudt en kunt u
situaties bespreken.
• Bespreek samen welke manier van reageren kan helpen. Vaak wordt ʻnegerenʼ als oplossing
genoemd maar dat kan heel lastig zijn, zeker als uw kind zich geraakt voelt. Misschien kunt u met
uw kind een van de volgende manieren/ reacties bespreken;

- Duidelijk je grens aangeven: ʻIk vind het niet leuk dat je …., hou ermee op!ʼ
- Zelfrespect tonen: ʻDat is jouw mening, ik vind het wel mooi .̓
- Je schouders ophalen en zeggen: ʻPfff, ʻBoeiend .̓



- Negeren en stevig weglopen.
- Naar andere kinderen toegaan die wel aardig doen.
- Hulp zoeken bij de leerkracht of een andere volwassene, bijv. in de buurt gaan staan.

Ga in gesprek op de plaats waar het pesten voorkomt. Maak het bespreekbaar.

Mocht u vragen hebben nu of gedurende het schooljaar,
schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij
kijken graag hoe wij u en uw kind kunnen ondersteunen en
denken graag met u mee.

Voor verdere informatie over het schoolmaatschappelijk
werk verwijzen we u naar de website;
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) | Hollands Kroon

Hartelijke groet,

Karin van der Oord
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag
06-20067715
Karin.vanderoord@wijkteam-hollandskroon.nl

Studiedag 28 oktober
Op vrijdag 28 oktober is de eerstvolgende studiedag. Op deze dag zijn de kinderen vrij. Deze vrijdag
professionaliseren wij ons op het gebied van wetenschap & techniek. We zijn inmiddels bezig met
de laatste module van dit traject. Tijdens deze dag zullen wij ons verdiepen in de laatste drie
onderwerpen, waarna we met elkaar gespecialiseerd zijn in het onderwijzen van een passend
wetenschap & techniek curriculum op De Snip.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u de volgende bijlage:
- Twee flyers voor sportieve activiteiten in de herfstvakantie vanuit team Sportservice

Belangrijke data
- 10 oktober: Ondersteuningsteam
- 10 oktober: Deze week ouderkindgesprekken
- 11 oktober: Sniptheater groep 1/2a
- 12 oktober: Boekenmarkt
- 14 oktober: Afsluiting kinderboekenweek
- 15 oktober: Start herfstvakantie
- 24 oktober: Eerste schooldag na de herfstvakantie
- 28 oktober: Studiedag; alle kinderen zijn vrij

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op woensdag 26 oktober.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders
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