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Contactinformatie wijkagent René de Waal:
Bellen naar 0900-8844 en vragen naar René de
Waal. (Let wel: 112 meldingen moeten naar 112
en niet naar de wijkagent)
De wijkagent heeft ook een spreekuur:
Op dinsdag van 13.30-14.00 uur op het
gemeentehuis; en van 15.00 – 16.00 uur op het
Stellingwerf College.
Agenda 2019-2020
04-11

Leerlingenraad

04-11

Luizenpluis

06-11

Nationale Onderwijsstaking
Leerlingen vrij!

07-11

Nationaal Schoolontbijt

13-11

Start schoolfruit

14-11

Start dansbattle groep 6

17-11

KSG dienst met De Akker

Nationale onderwijsstaking
We hebben u er voor de herfstvakantie al op
voorbereid: woensdag 6 november zijn de
kinderen vrij i.v.m. de Nationale
Onderwijsstaking. Maandag stuurden wij
hierover al het definitieve besluit en de
begeleidende brief van onze directeurbestuurder.
Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 7 november hoeven de
kinderen thuis niet te ontbijten, dat doen we
met elkaar op school. Heeft uw kind een
glutenallergie dan is het goed dit voor de
zekerheid nog even af te stemmen met de
groepsleerkracht.
Schoolfruit
In de week van 12 t/m 15 november start het
schoolfruit project waar we als school voor zijn
ingeloot. Dat betekent dat de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag een stuk
fruit of groente krijgen. Om te voorkomen dat
uw kind iets niet lust, raden wij aan om toch
zelf ook iets mee te geven dat goed houdbaar
is.
Schoolbreed thema: Op reis
In alle groepen wordt de komende periode
gewerkt over reizen. De aftrap was maandag:
personen met diverse nationaliteiten liepen
toen over het schoolplein.

Ouderbijdrage
Zoals eerder aangekondigd, heeft eind deze
maand de automatische incasso
plaatsgevonden m.b.t. de 1e helft
ouderbijdrage schooljaar 2019-2020. In maart
volgt de 2e incasso. In 2020 wordt de
ouderbijdrage €20 per kind. De deelbetaling is
dan €10 (is nu nog € 8,75). Een aantal ouders
(die niet gekozen hebben voor de
automatische incasso) hebben een nota
ontvangen. Mocht u zelf al de 1e helft hebben
overgemaakt, dan is de nota uiteraard ter

kennisgeving.
Actie pleegzorg
Heeft u het spandoek op ons schoolhek gezien?
Daarmee wordt aandacht gevraagd voor
pleegzorg. De actie van Jeugdhulp Friesland en
de William Schrikker Groep wordt ondersteund
door de gemeente Ooststellingwerf.
Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen
is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar
wat als de problemen in een gezin zo groot zijn
dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen?
Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak
het beste alternatief. In Friesland wonen bijna
850 kinderen in een pleeggezin. Dat lijkt veel
maar toch wordt voor veel andere kinderen een
warm gezin gezocht.
Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat
telt is dat u een kind structuur, warmte en
veiligheid kunt bieden. Er zijn verschillende
vormen van pleegzorg. Sommige kinderen
wonen zeven dagen in de week bij hun
pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of
tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het
beste is voor het pleegkind.
Wilt u meer weten? Op een
informatiebijeenkomst delen pleegouders en
hulpverleners ervaringen om u een zo goed
mogelijk beeld van pleegzorg te geven. En wat
erbij komt kijken om pleegouder te worden. Om
wat voor kinderen het gaat, hoe het
voorbereidingstraject eruit ziet en welke
ondersteuning geboden wordt. Op
www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouder-worden
vindt u meer informatie en kunt u zich
vrijblijvend aanmelden voor een bijeenkomst
voor meer informatie.
Cursus budgetteren
Na de herfstvakantie start de gratis
budgetcursus ‘Weet wat je besteedt’. Het is een
korte en gratis cursus over het omgaan met geld
en alles wat daarbij komt kijken.
Heel handig zo vlak voor de duurste maanden.
De gemeente, gebiedsteam en Scala geven deze
cursus samen. Inwoners kunnen zich aanmelden
via Scala. Zie voor meer informatie de bijlagen.
De cursus start meteen na de herfstvakantie op
donderdagavond in Haulerwijk. Reiskosten
behoren tot de mogelijkheden.
Kerk School Gezinsdienst zondag 17-11
Thema: Ben jij het echt
Waar: Kerk Het Anker
Aanvang: 9.30 uur
De kinderen zitten bij hun ouders!
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

