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We zijn alweer een paar weken verder in het nieuwe
schooljaar. Het is een goede start geweest en we zien veel
lachende gezichten van kinderen en leerkrachten die weer zin
hebben in school.
Voor de groepen 5 t/m 8 staat de laatste week van september
in het teken van de gezonde pauzehap. De kinderen uit deze
groepen krijgen in deze week elke ochtend een gezonde
pauzehap aangeboden. Het verzoek aan de ouders is de
kinderen op vrijdag 28 september zelf een gezonde pauzehap
mee te geven.
In de maand oktober start de Kinderboekenweek weer. Het
thema dit jaar is vriendschap. Op 11 oktober organiseren we
op school een tweedehands kinderboekenmarkt. Heeft u
boeken over die maar in de kast staan en die u aan school wilt
geven voor de boekenmarkt? U kunt ze vanaf 1 oktober
inleveren bij juf Linda.

Kledingcontainer bij school

Geplande activiteiten
26-9
Hockey voor groep 5 en 6
Locatie Pollux
2-10
Studiedag. Leerlingen zijn vrij.
3-10
Start kinderboekenweek
11-10
Boekenmarkt
15.30 – 16.30 uur
12-10
Studiedag. Leerlingen zijn vrij.
22-10 t/m 26-10
Herfstvakantie
31-10
Halloween
Luizencontrole

Vanaf heden kunt u kleding in onze kledingcontainer doneren!
Deze staat voor de school (aan de kant van het kleuterplein)
naast de vuilcontainer.
Wat er met de kleding gebeurt, kunt u lezen op www.laztex.nl.
Hier kunt u ook lezen wat er allemaal in de container mag en
hoe u het kunt aanbieden.
In de volgende nieuwsbrief hopen we u te kunnen melden aan
welk goed doel we een groot deel van de inkomsten gaan
schenken.
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater,
dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen!
Wat betaalt dit fonds?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en
eventuele kleding en/of attributen die nodig zijn.
Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan
worden door intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon
die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van
het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener,
schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.
Op onze school is Bart van Steenis, onze gezinsspecialist, de intermediair. Hij kan voor uw
zoon/dochter de aanvraag indienen.
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een overzicht met
intermediairs.

De Gezinsspecialist
Even voorstellen: Ik ben Bart van Steenis en ik ben als gezinsspecialist verbonden
aan OBS De Singel
Ik ben werkzaam op de Maandag van 08:30 – 12:30
Waarom een gezinsspecialist?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de
thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen
onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er
kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag
gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de
ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als gezinsspecialist
inschakelen. Ik ben werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen mij om advies of
kortdurende begeleiding vragen.
Wat doe ik?
Als ik word ingeschakeld, vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de leerkracht, de
gezinsspecialist en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ik ben er altijd op
gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ik kijk vooral naar
de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een
adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er
aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van opvoed- en
opgroeiondersteuning.
Aanmelding
Via de leerkracht, de zorgcoördinator of rechtstreeks met mij, kunt u contact opnemen:
bart.van.steenis@minters.nl of 06-43 78 16 44. De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In
afstemming met ouders geven we na het gesprek relevante informatie door aan de
zorgcoördinator.
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Jarigen
In oktober vieren wij de verjaardagen
van:
1 Beyza
4 Kay
5 Nicole
6 Lars
6 Fleur
14 Ian
16 Dyoni
19 Teun
19 Lindy
20 Luuk
27 Lizzy
27 Dylan
30 Roumaissa
30 Elize

De afgelopen periode zijn Ayra,
Myrthe, Ilian, Leonie, Chelsea, Koen,
Madelief, Aaliyah, Nick en Lola bij ons
op school begonnen.
In oktober verwelkomen we
Prabhsimar en Jack.
We wensen alle kinderen en hun
ouders een fijne schooltijd toe.
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