Nieuwsbrief 30 13 april 2022

Bericht van de gezinsspecialist.
Beste ouders, leerlingen en leerkrachten,
Sinds 2019 werk ik met veel plezier op school en voor stichting Minters. Desondanks ga ik
jullie in juni helaas verlaten, omdat er een andere leuke uitdaging op mijn pad is gekomen. Ik
kan oprecht zeggen dat ik jullie allemaal erg ga missen! Mijn opvolger wordt gezinsspecialist
Kelly van Poppel. Vanaf 4 april tot aan juni loopt zij met mij mee om jullie beter te leren
kennen. Bij nieuwe aanmeldingen of gesprekken, zal Kelly dan ook aanschuiven. Ik wil mijn
werkzaamheden graag zo goed mogelijk overdragen. Mocht je dit onprettig vinden, mail of
bel mij dan vooraf. Ik hoop veel van jullie nog gedag te kunnen zeggen. Maar voor wie ik niet
meer zal zien: veel goeds en plezier op school gewenst!
Met vriendelijke groet,
Vera van Dongen
Gezinsspecialist op school WOT Centrum West
06-25745098 vandongen@wotschiedam.nl vera.van.dongen@minters.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

Ontruimingsoefening.
Vorige week hebben alle leerkrachten een bijscholingscursus gedaan op het gebied van
Bedrijfshulpverlening. Een van de dingen die we daar leerden, was een brandje blussen. Vandaag
hebben we daarom (zonder dat er brand was) met alle groepen een ontruimingsoefening gehouden.
We hadden de kinderen van tevoren verteld dat het een oefening was. Het ging uitstekend want
binnen 2 minuten waren alle kinderen buiten. Het is belangrijk dat kinderen weten wat er van ze
verwacht wordt als het brandalarm gaat en de leerkrachten hebben van deze oefening geleerd wat
nog beter kan.

Goede vrijdag en Pasen
Aanstaande vrijdag 15 april en maandag 18 april hebben alle kinderen vrij in verband met Pasen.
Dinsdag 19 april zien we iedereen graag weer op school.

De ouderkamer.
Maandag 9 mei en maandag 23 mei is er om 9.00 uur op het Kleurrijk de ouderkamer voor
ouders.
In de ouderkamer:
•
•
•
•
•

Worden ouders geïnformeerd over het opvoedings- en onderwijsondersteunend
gedrag
Praten ouders met elkaar over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen en
delen ervaringen
Worden ouders gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten op school
Krijgen ouders informatie over school en de Nederlandse taalles
Worden informatiebijeenkomsten en workshops met professionals georganiseerd op
het gebied van onderwijs en opvoeding, zoals een diëtist, logopedist of
gezinsspecialist
Iedereen is van harte welkom!

Vakanties en vrije dagen dit schooljaar.
Vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april

–

paasvakantie

Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei

–

meivakantie

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 6 juni

-

Pinksteren

Vrijdag 17 juni

-

studiedag

Maandag 27 juni

-

studiedag

Donderdag 7 juli tot en met vrijdag 19 augustus

-

zomervakantie

Vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2022 – 2023
Maandag 22 augustus

-

Studiedag

Woensdag 14 september

-

Studiedag

Vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 okt

-

Herfstvakantie

Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari -

Kerstvakantie

Maandag 20 tot en met vrijdag 3 maart

-

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april

-

Paas vakantie

Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei

-

Meivakantie

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 29 mei

-

Pinksteren

Woensdag 28 juni

-

Studiedag

Donderdag 6 juli

-

Studiedag

Vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 18 augustus
-

-

Zomervakantie

