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Opbrengst boekenverkoop
Tijdens de kinderboekenweek zijn er ook boeken van school verkocht. Dit heeft een
opbrengst opgeleverd van € 21,75. Van dit bedrag wordt een nieuw boek gekocht
voor in de schoolbibliotheek.
Week van de pleegzorg
17 Basisscholen in de gemeente Rheden doen mee aan de schoolhekactie rondom
de week van de pleegzorg. Ook onze school heeft zich hiervoor aangemeld. De
actieweek start volgende week woensdag de 31e en duurt tot en met 7 november. Wij
zullen volgende week de vlag ophangen bij onze school, flyers meegeven aan de
kinderen en ook besteden wij enige aandacht aan het onderwerp in de klas.
Ons is ook verzocht de ouders te informeren over het onderwerp ‘pleegouders’ en
hieronder treft u de die informatie aan.
Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk.
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we
allemaal toch? Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis
wonen. Door uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen zoekt Entrea Lindenhout
een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht
kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Voor een paar maanden,
een paar jaar maar bijvoorbeeld ook voor één of twee weekenden in de maand, of
twee dagen in de week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen
vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven bezoeken. Kun jij
een plekje bieden?
Wat doet een pleegouder?
Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben
meegemaakt. Je biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot
ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de
opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij je
verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich nemen als dat
kan. In je pleegouderschap krijg je ondersteuning en begeleiding van een
pleegzorgbegeleider.
Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op
www.supergewonemensengezocht.nl en bezoek een informatieavond. Het kan
zomaar voor een kind uit jouw buurt zijn.
Tai Chi met Sofie
Zoals u wellicht al op facebook heeft gezien, heeft Sofie (de moeder van Tom in groep
6) de kinderen van groep 3 t/m 8 een Tai Chi les gegeven. De kinderen hebben hier
enorm enthousiast op gereageerd en daarom is er een workshop georganiseerd door
Sofie van 5 lessen op donderdagmiddagen direct na schooltijd (14.45 uur). De kosten
voor 5 lessen bedragen € 25.- Deze workshop is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en
er kan een kleine groep aan deelnemen. Gisteren hebben de kinderen een folder
mee naar huis gekregen met daarop alle informatie die voor u nodig is. Is uw kind zo
enthousiast geworden en wil hij/zij deze workshop gaan volgen? Neem dan even
contact op met Sofie. 06-23615892 of per mail: s.v.hardeveld@gmail.com
Indien er meer kinderen aanmelden dan ik een groep geplaatst kan worden, gaan
Sofie en de school kijken of er een vervolgworkshop georganiseerd kan worden.
Sjors Buitenbende
Als onderdeel van de gezonde school zal twee keer per maand Sjors Buitenbende
worden aangeboden op ons schoolplein. Dat zal steeds zijn op woensdag direct na
schooltijd en is van 12.15 uur tot 13.15 uur. Alle kinderen van onze school die hieraan
deel willen nemen zijn van harte welkom en mogen kosteloos deelnemen. De
stagiaires die na schooltijd de activiteiten aanbieden nemen zelf materialen mee en
worden begeleid door medewerkers van het Sportbedrijf Rheden.
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Sjors Buitenbende komt op: woensdag 7 november, 21november, 5 december, 19 december, 16 januari, 30 januari, 20 februari, 20
maart, 3 april, 17 april, 15 mei, 29 mei, 12 juni en 26 juni.
Deze activiteiten zullen in de nieuwsbrief elke keer vermeld worden onder het kopje: belangrijke data.
Oproep gezonde school
Om input van ouders omtrent de Gezonde School mee te kunnen nemen en te verwerken, willen wij graag dat een ouder deelneemt
in de werkgroep ‘Gezonde School’. Welke ouder wil met ons hierbij ondersteunen?
U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Wij stellen deelname van één of meer ouders zeer op prijs.
Tiny Forest
De eerste bijeenkomst met buurtbewoners heeft inmiddels plaatsgevonden en n.a.v. die bijeenkomst is afgesproken dat er in ieder
geval nog 2 bijeenkomsten worden georganiseerd voor belangstellenden.
Eén bijeenkomst is gericht op veiligheid en overlast die ervaren wordt in de buurt en de tweede bijeenkomst richt zich op de invulling
en het ontwerp van de Tiny Forest. Beide bijeenkomsten zijn gepland en bij deze bent u ook van harte uitgenodigd.
De eerste avond over veiligheid en overlast zal zijn op dinsdagavond 30 oktober van 19.30 uur – 21.00 uur.
De tweede avond over de inrichting en het ontwerp is op donderdagavond 8 november van 19.00 uur – 20.30 uur.
Beide avonden vinden plaats op onze school.

Melding doen bij de wijkagent
Een paar weken geleden hebben wij contact gehad met de wijkagent omtrent de overblijfselen van afgestoken vuurwerk. De
wijkagent gaf aan dat de school als enige melding hierover gedaan heeft.
Zoals u hierboven ook al kunt zien bij het onderwerp Tiny Forest is veiligheid en overlast wel een item dat leeft in de directe omgeving
van de school. Daarom is het van belang dat u, indien u overlast ervaart, dit wel meldt. Dit kan telefonisch maar ook per mail.
Telefonisch: 0900-8844 en via mail kunt u naar de site: www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten Daar kunt u de postcode intoetsen en
vervolgens kunt u op een wijkagent klikken. Het contactformulier vindt u onderin.
De wijkagenten voor onze wijk zijn: Berdien Ellenkamp, Martin de Vries en Taco Oostvogel.
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