
Er mag en kan steeds meer. We zijn zoekende hoe wij omgaan met deze nieuwe 

werkelijkheid.                                                                                                                                  

Na de herfstvakantie trekken we de start– en eindtijd weer gelijk. Dit gaat meer 

drukte geven en dit zal zeker het geval zijn bij het halen. Heeft u bij het brengen 

een spreiding van 20 minuten, bij het halen gaan alle kinderen gelijktijdig naar bui-

ten. Het mag en het kan, maar het zal wellicht niet voor iedereen in het begin als 

prettig worden ervaren. Laten we daarom rekening houden met elkaar. Blijf niet 

hangen op of rond het plein als uw kind(eren) naar buiten zijn gekomen. We vra-

gen onze bovenbouwleerlingen om ook zo snel mogelijk het plein te verlaten.  

Maak hierover opnieuw duidelijke afspraken met uw kind(eren).                                         
Nog even voor de helderheid: bij het brengen en halen mogen de ouders van de groepen 1-4 op 
het plein staan en bij 5-8 buiten het plein. Uitzondering hierop zijn de ouders/verzorgers die vol-
gens afspraak of met een andere reden het gebouw ingaan. 

De afgelopen maand zijn de groepen 8 op kamp geweest en de kinderen van 1-2, 3-4 en 

5-6 op schoolreis en groep 7 gaat eind oktober. Voor ons gevoel was op schoolreis gaan 

al weer lang geleden. Fijn dat het weer kan en mooi om te zien hoe kinderen genoten 

hebben van de schoolreis en kamp. Bij de groepen 3-4 zaten de kinderen van één bus op 

de terugweg in een wel heel bijzondere situatie. Op pagina drie kunt u hier verder over 

lezen. De ouderraad zal de schoolreizen samen met teamleden goed evalueren en de 

ervaring van deze schoolreizen meenemen in de voorbereiding voor schoolreizen in de 

toekomst. 

Wat ook weer mag en kan zijn activiteiten in de school op het gebied van dans, toneel, 

techniek, muziek, tekenen en sport. Ook zijn excursies weer mogelijk. Het is fijn om te mel-

den dat de school “bruist” van de activiteiten. Dit jaar zal dit nog veel meer zijn dan voor 

corona het geval was. De afgelopen 2 jaar lag door de coronamaatregelen de focus op 

taal, lezen en rekenen. De overheid heeft veel geld beschikbaar gesteld voor dit jaar en 

komend jaar. Geld om achterstanden aan te pakken, maar ook om aandacht te geven 

aan het welbevinden van kinderen. We hebben dit jaar een groot deel van het geld ge-

bruikt voor het inhuren van vakdocenten, extra onderwijsassistenten en de aanschaf van 

materialen die deze activiteiten ondersteunen of mogelijk maken. Hiermee bereiken we 

dat de leerkracht vaker de handen vrij heeft om aandacht te besteden aan individuele 

kinderen of groepjes en tegelijkertijd dat er veel meer aandacht is voor bewegen, muziek 

en expressie. Dit maakt de school voor iedereen een nog leukere plek om te zijn.   

Voor veel kinderen was het de afgelopen jaren door de coronamaatregelen niet makke-

lijk. Er zijn ook talloze andere redenen waardoor leerlingen het niet altijd even makkelijk  

hebben. Natuurlijk hopen we dat ze dit dan kunnen bespreken met hun eigen leerkracht, 

maar soms is dat lastig. Het  helpt dan als er naast de leerkracht iemand is die naar ze luis-

tert, aan wie ze alles kunt vertellen: de vertrouwenspersoon. Door vragen te stellen kan 

een vertrouwenspersoon helpen om alles weer op een rijtje te krijgen en je te wijzen op 

mogelijkheden die helpend kunnen zijn. Bij ons op school zijn juf Annemarie, juf Sabrina 

en meester Arnoud de vertrouwenspersonen. In deze nieuwsbrief kunt u op pagina 3 

meer lezen. Na de herfstvakantie hangen er posters op school met daarop de vertrou-

wenspersonen. Zij  gaan (vooral in de bovenbouw) ook de klassen in om informatie te 

geven over hun rol. 

Fijne herfstvakantie!      

Hans van Kooten. 
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OPROEP OVERBLIJFMEDEWERKERS 
 
De overblijf is op zoek naar nieuwe medewerkers. 
Heeft u één of meer dagen in de week van kwart voor 12 tot kwart over 1 tijd en zin om te hel-
pen bij de overblijf? Neem dan contact op met de administratie. Zij geven uw gegevens door aan 
de coördinatoren van de overblijf. 
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor uw werkzaamheden. 
 
Wat houdt de rol van overblijfmedewerker in: 
 U bent 2 keer een half uur in een klas aanwezig voor de overblijf. De kinderen eten een 

broodje en drinken wat. Soms ben je alleen, soms met 2 personen. 
 Het kan zijn dat je op de gang staat. Dan zorg je dat het daar rustig verloopt.  
 
Wat krijg je ervoor terug: 
 Je hebt contact met alle medewerkers van de overblijf. Tussen de 2 shiften in drink je samen 

een kopje thee/koffie.  
 Een paar keer per jaar heb je een gezellig samenzijn met de groep. 
 Je krijgt een vrijwilligersvergoeding. 
 Als er een cursus is voor overblijfmedewerker wordt deze afgesloten met een certificaat. 
 

Even Voorstellen. 

 
 
Mijn naam is Anouk Schoonbeek. Ik ben de jeugdverpleegkundige op de  
basisscholen: Ontdekking, Windwijzer, Omnibus, Letterland en IPS.  
 
De vijf jarige en de leerlingen van groep 7 worden opgeroepen voor een pre-
ventief gezondheidsonderzoek.  Deze onderzoeken zijn het vervolg van de on-
derzoeken zoals deze eerder op het consultatiebureau werden aangeboden. In groep 7 krijgen de leer-
lingen een vragenlijst om te kijken hoe het gaat en worden met toestemming gemeten en gewogen. Bij 
groep 2 zal ik naast het gesprek en het wegen en meten, ook een visustest, gehooronderzoek en een mo-
toriek onderzoek uitvoeren.  
 

Sterk in de wijk.   
Voor het project Sterk in de wijk kom ik regelmatig op de bovengenoemde scholen langs. Het doel is om 
samen met de intern begeleider van de school in gesprek te gaan met ouders van kinderen waar vragen, 
of zorgen over zijn op het gebied van opvoeden, ontwikkeling of anderszins.  Het idee is dat de intern be-
geleider en de jeugdverpleegkundige met ouders mee gaan denken, ieder van-
uit hun eigen kennis. We hopen hiermee een nog beter passend en liefst pre-
ventief aanbod te doen om het kind en de ouders te ondersteunen.   
 
Heeft u vragen/zorgen rondom uw kind en/of gezin, dan kunt u dit aangeven bij 
de intern begeleider. De intern begeleider kan vervolgens een afspraak inplan-
nen samen met u en de jeugdverpleegkundige.  
 
 



Soms helpt het als iemand naar je luistert, aan wie je alles kunt vertellen 

 

Vanuit de kanjerlessen zijn de leerlingen bekend met het praten over gevoelens. Het kan 
zijn dat je ergens mee rondloopt waar je een vervelend gevoel van krijgt. Dan ben je aan 
het piekeren terwijl anderen dit niet aan je kunnen zien. De tip vanuit de Kanjertraining is; 
“ praat met iemand als je je rot voelt. Pieker niet alleen!”   

Soms hebben leerlingen het gevoel dat niemand ze begrijpt. Ze zijn ergens bang voor, ma-
ken zich grote zorgen en kunnen er zelfs ziek van worden. Tijdens de lessen wordt bespro-
ken naar wie de leerlingen toe kunnen gaan als ze over iets piekeren.  

Wij gaan binnenkort met de leerlingen aansluitend op de kanjerlessen in gesprek over wat de rol van vertrouwens-
persoon betekent. Op de posters die in de school opgehangen worden kunnen de leerlingen zien naar wie zij toe 
kunnen gaan als ze een probleem niet met de leerkracht of hun ouders denken te kunnen oplossen.  

Tegen een vertrouwenspersoon vertelt de leerling waar hij/zij over piekert. Ze zijn misschien boos, verdrietig of 
bang. Niets is gek of vreemd, je hoeft je niet te schamen. De vertrouwenspersoon luistert en heeft een vertrouwe-
lijkheidsplicht. Samen met de vertrouwenspersoon wordt bekeken hoe de leerling zich beter zou kunnen voelen. 
De vertrouwenspersoon kan op mogelijkheden wijzen zodat de leerling zelf weer verder kan of met hulp van ie-
mand anders. De vertrouwenspersoon kan ondersteunen bij een gesprek. Meestal lucht een gesprek op en is het 
probleem opgelost. Soms zijn problemen zo ernstig dat een vertrouwenspersoon dit moet (wettelijke verplichting) 
delen met de directie van de school. In situaties waarbij ernstige zorgen zijn kan de vertrouwelijkheid verbroken 
worden. Dit bespreekt de vertrouwenspersoon met de leerling.  

Verder zijn wij ook de vertrouwenspersonen voor ouders, personeel en studenten van De Ontdekking.  

 

Sabrina Steffan  MR lid en leerkracht groep 4 

Arnoud Scheerder Leerkracht groep 5  

Annemarie van der Waarde coördinator Kanjertraining en opleidingsleerkracht 

Een bijzondere buschauffeur bij het schoolreisje van de groepen 3-4. 

Op de terugweg vanuit Den Haag was het, door de afsluiting van de 

A12, erg druk op de weg. Omdat één van de bussen te veel op de linker-

baan reed werd deze aangehouden door de politie. Vervolgens bleek 

dat de chauffeurspas, die nodig is om in te loggen in de boordcomputer 

en digitale tachograaf, was verlopen. Het gaat hier dus niet om het rijbe-

wijs. Dit kon gebeuren doordat de chauffeur de verlenging/vernieuwing 

te laat had aangevraagd.  

De regels zijn dan helder: de chauffeur mag  niet verder rijden. De bus 

kon dus niet verder. De oplossing kwam van één van de politieagenten 

die de controle uitvoerde. Om de kinderen niet onnodig lang in de bus 

te laten zitten, besloot deze politieagent (met geschikte papieren) de bus 

naar school te rijden. Met de politieauto voorop kwam de bus een uur 

later aan bij school. Zo kreeg voor de betreffende kinderen (als ze al niet 

door alles heen geslapen hebben) het schoolreisje een bijzonder einde. 

Het is uiteraard niet goed te praten dat deze chauffeur een verlopen chauffeurspas had. De busmaatschappij heeft, 

naast excuses en een korting op de factuur i.v.m. de overlast,  bij ons aangegeven dat n.a.v. deze situatie er intern 

wijzigingen worden doorgevoerd in de procedure rond de chauffeurspas. Dit om te voorkomen dat deze situatie 

zich nog eens kan voordoen.  

We willen bij deze nogmaals de politie, natuurlijk met name de politieagent die de bus bestuurde, hartelijk bedanken 

voor het naar school brengen van onze kinderen. Dank, dank, dank! 

 

 



Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
 
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook binnenkort weer de cursus: Opvoeden en Zo.  
 
Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen opvoeden is leuk, maar soms 
ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert?  
Hoe stel je grenzen en hoe kun je kinderen op een effectieve manier corrigeren.  
En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet?  
Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?  Vragen die elke ouder wel eens heeft.  
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van alledaagse 
opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden zijn gericht op een ple-
zieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag 
het beste kunt corrigeren. 
 
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent die zich soms 
onzeker voelt over de opvoeding. 
 
Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd: Bijeenkomst 1: Positieve aandacht geven en prijzen. Bij-
eenkomst 2: Regels stellen. Bijeenkomst 3: Niet reageren en gedrag corrigeren. Bijeenkomst 4: Apart zetten. Bijeenkomst 5: 
Verschillende opvoed thema's. Bijeenkomst 6: Alles op een rij en afsluiting. 
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis. 

 
Na de herfstvakantie starten we met 2 groepen: 
Op de dinsdagavond: 
Data: 26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november.  
Tijd:19.30-21.30 uur. 
Locatie: regenboogweg 45, Almere Buiten. 
 
En op de woensdagochtend: 
Data:27 oktober, 3, 10, 24 november, 1 en 8 december. 
Tijd: 9.30-11.30 uur. 
Locatie: Boomgaardweg 4, Almere. GGD gebouw. 

 
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen (binnen kantooruren) met 
  JGZ Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 en nogmaals keuze 2).     Wees er snel bij want vol=vol.                                                           

Oké op school 

Hi! Wij willen onszelf even voorstellen; wij zijn Maaike Mars (trainer) en Vera Bouland (individueel begeleider) en werken bij 
Oké op school. Oké op school biedt preventieve jeugdhulp dat bestaat uit voorlichting, trainingen en individuele begeleiding 
speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De trainingen en individuele begeleiding zijn ge-
richt op lichte hulpvragen waarbij er preventief wordt gewerkt aan de sociale emotionele ontwikkeling en weerbaarheid. U 
kunt hierbij denken aan kinderen die moeite hebben met zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, aandacht en concentratie, 
omgaan met boosheid en frustratie en/of kinderen die angstig en teruggetrokken gedrag laten zien. Ons doel is om het kind 
samen met ouders en school te ondersteunen, waardoor hij of zij zich Oké voelt en (weer) mee kan doen thuis en op school. 
De trainingen en individuele begeleiding vinden plaats op school. Vera zal wekelijks aanwezig zijn en Maaike bij aanmeldingen 
voor een klassikale of groepstraining. Voor meer informatie en het aanbod van Oké op school verwijzen we u graag door naar 
onze site https://www.oke-op-school.nl/ Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groet,  

Vera Bouland 

Begeleider Jeugdhulp Almere Stad West 

Oké op School 

Het Ruim 2, 1319 AX Almere 06-23931153   V.bouland@vitree.nl  |  www.okeopschool.nl 

https://www.oke-op-school.nl/
mailto:m.reisch@vitree.nl
http://www.okeopschool.nl/

