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Beste ouder(s)/verzorger(s),

In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor:
★ Berichtje namens de ouderraad
★ Kinderboekenweek
★ Sociale veiligheid op Het Kleurenlint: Hoe zit dat eigenlijk?
★ Voorstelstukje Schoolmaatschappelijk Werk
★ Vanuit de gebedsgroep
★ Ophalen onderbouwgroepen op vrijdag
★ MQ-scan (in bijlage)

Berichtje namens de ouderraad
Namens de ouderraad zijn de welkomstcadeaus overhandigd aan alle klassen. Dit leverde zowel bij de
leerkrachten als bij de kinderen blije gezichten op!

Kinderboekenweek
Volgende week is het zover! Dan is de opening van de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: GI -
GA - GROEN! We laten dit natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan.

Donderdag 6 oktober openen wij de Kinderboekenweek met de hele school. Dit doen wij al dansend
op het lied van de Kinderboekenweek. We starten de dag dansend op het schoolplein. Doet u gezellig
mee? Om 10 uur komt de PLUS Elbert van den Doel ons een heerlijke GI - GA - GROENE versnapering
brengen. Wilt u uw kind wel iets te drinken meegeven?

Vrijdag 7 oktober komt Mieke van de boekenwinkel Miekado in Giessenburg lessen verzorgen over
boeken. Daarnaast neemt zij heel veel nieuwe boeken mee en zal zij het Pluslokaal inrichten als
boekenwinkel. U bent van harte welkom tussen 12:30 tot 13:15 uur en van 14:30 tot 15:00 uur om
een kijkje te komen nemen en wellicht een leuk nieuw boek aan te schaffen!

Vrijdag 14 oktober ontvangen wij als afsluiting enkele schrijvers digitaal bij ons in de klas. Zij gaan ons
meer vertellen over hoe leuk boeken zijn en waarom zij schrijvers zijn geworden.
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Sociale veiligheid op Het Kleurenlint, hoe zit dat eigenlijk?
Kinderen gaan naar school om te leren. Dit leren gaat het beste als een kind zich veilig voelt en
zichzelf durft te zijn. Daarom is het nodig dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen. Zorgen voor
sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Kinderen hebben ruimte
nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren
verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken.
Voor kinderen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij
leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen,
waarden en omgangsvormen. Dit wordt binnen het onderwijs ‘burgerschap’ genoemd.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we op Het Kleurenlint gekozen voor de
Kanjertraining. Dit is een bewezen effectief programma om de sociale vaardigheden van leerlingen te
vergroten en daarmee pestgedrag tegen te gaan. Kanjertraining vergroot vertrouwen, veiligheid, rust
en wederzijds respect. Belangrijk onderdeel van de Kanjertraining is dat we ouders nadrukkelijk willen
betrekken bij de aanpak. Daarom is het belangrijk dat de school goed op de hoogte is van het welzijn
van uw kind. Is er iets in de thuissituatie gebeurd wat de school moet weten? Of komt uw kind thuis
met een vervelende ervaring van school? Ga samen met uw kind naar de leerkracht, zo kan uw kind
zijn of haar verhaal vertellen.
De kanjermethode kent ook een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS). KanVAS wordt gebruikt om
de sociale opbrengsten en veiligheidsgevoel bij kinderen te meten.
Wanneer nodig kunnen er dan vanuit de methode passende interventies worden aangeboden. Is dit
niet toereikend? Dan wordt de Kanjercoördinator, de intern begeleider (IB’er) en/of het
ondersteuningsteam betrokken.
Er wordt dan een overleg op school gehouden, samen met ouder(s)/verzorger(s). In dit gesprek staat
de (onderwijs)behoefte van het kind centraal. Ouders en school zoeken samen naar wat het kind
nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
schoolmaatschappelijk werk of hulp vanuit het sociaal team. Heeft u vragen, stel ze gerust!

Voorstelstukje Schoolmaatschappelijk Werk
Via deze weg wil ik mij voorstellen als schoolmaatschappelijk werker op jullie
school. Mijn naam is Janneke de Ruijter en sinds mei ben ik werkzaam bij het
sociaal team Gorinchem van Mee Vivenz. Namens het sociaal team ben ik
gekoppeld aan verschillende basisscholen in Gorinchem. Als schoolmaatschappelijk
werker ben ik er voor leerlingen in de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8).

Het mooie aan het schoolmaatschappelijk werk vind ik de laagdrempeligheid
waarmee de hulpverlening tot stand komt. Vaak kan er veel bereikt worden door
kleine veranderingen aan te brengen. Met de leerlingen voer ik gesprekjes en

werken we samen aan uiteenlopende hulpvragen. Verder kunnen ouders en leraren bij mij terecht
voor ondersteuning en advies.Concreet gaat het schoolmaatschappelijk werk om hulp over
opvoedvragen, de ontwikkeling van het kind, gedragsproblemen en zaken die van invloed kunnen zijn
op het welzijn van het kind. Dit zijn bijvoorbeeld echtscheiding, rouwverwerking of omgaan met
pesten.
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Voor meer informatie of wanneer u wilt aanmelden, kunt u terecht bij de leerkracht, intern
begeleider of kunt u mij rechtstreeks bereiken via onderstaande gegevens.

Telefoon : 06-25594331
E-mail : Janneke.deRuijter@stgorinchem.nl
Adres : Spijksedijk 28, 4207 GN Gorinchem
Werkdagen : dinsdag, woensdag en vrijdag

Vanuit de gebedsgroep
Op 7 september jl. was de eerste bijeenkomst van de Bidgroep.
Wat was het fijn om elkaar weer te spreken, nieuwe leden te
verwelkomen en te bidden voor de school! We beginnen
doorgaans met koffie en dan praten we over het reilen en zeilen
van school. Er is input vanuit de schoolleiding en de leerkrachten
zelf, die in een speciaal daarvoor bestemd boekje hun punten
opschrijven. Zo hebben we onder meer gedankt voor de soepele
start die de school na de zomervakantie had. Geïnspireerd om mee
te doen? Van harte welkom. Ons vaste moment is op de 1e
woensdag van de maand om 8.30 uur, maar in oktober is er dan
studiedag, dus zien we je graag op 12 oktober bij de vlag op het
schoolplein.

Ophalen onderbouwgroepen op vrijdag
Komt u op vrijdag uw kind ophalen? Dan willen wij u vragen achter
het lint te blijven. Zo kan de pauze begeleiding van SKG beter overzicht houden op de kinderen die op
dat moment buiten spelen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!


