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tussen de middag niet te vroeg op school komen
We merken steeds vaker dat ouders en kinderen tussen de middag te vroeg op school
komen. Dit is lastig voor ons, omdat dan de kinderen die niet hebben overgebleven
tussen de kinderen lopen die wel overblijven. Hierdoor raken de overblijfouders het
overzicht enigszins kwijt. Verder hebben ook de leerkrachten even recht op hun
pauze en is het dus niet prettig als kinderen te vroeg op school zijn. Iedereen moet achter het hek
blijven wachten tot de overblijfouders aangeven dat de overblijfkinderen naar binnen mogen. Dan
mogen de hekken ook pas open.
Pas als de eerste bel gaat, om 13.20 uur, mag iedereen naar binnen.

nieuws van de voorschool
In februari starten Rev Goede en Na’ilah el Farkouchi bij ons op de voorschool. Van
harte welkom en veel speelplezier bij ons.
Tot onze spijt is dit echt de laatste week van juf Helga op onze voorschool. Daarom
nemen wij maandagmiddag 15.30 u en woensdagochtend 11.00 uur afscheid van
haar. Ouders zijn van harte welkom om dan persoonlijk afscheid te nemen. Wij wensen juf Helga veel
succes toe met haar nieuwe baan.
Welke juffen staan op welke groep:
Maandagochtend - woensdagochtend juf Caroline en juf Carola
Maandagmiddag - donderdagochtend juf Kim en juf Carola
Dinsdagochtend - donderdagmiddag juf Maddy en juf Carola
Carnaval vieren wij in onze eigen groepen. Dit doen wij woensdag 7 februari en donderdag 8
februari. Alle kinderen mogen dan verkleed naar school komen. Confetti is verboden net zoals
geweren en zwaarden. Deze graag thuis laten a.u.b.

verschoonkleding voor Unit 1
In Unit 1 hebben kinderen vaker een ongelukje, waardoor ze schone kleding aan moeten
krijgen. We zitten op dit moment erg slecht in de verschoonkleding. Wat we vooral
nodig hebben zijn meisjesonderbroekjes, lange broeken en sokken. Hopelijk zijn er
mensen die dit soort kledingstukken hebben liggen en willen doneren aan school!
Wilt u er ook op letten dat de verschoonkleding na gebruik door uw kind, weer op school wordt
ingeleverd?

bericht van Unit 2 groen
Unit 2 groen heeft afscheid genomen van juf Anneleen. Juf Ilona is weer terug van
zwangerschapsverlof en zal een dag in de week in Unit 2 groen aanwezig zijn om het studieverlof van
juf Jenny op te vangen.

vlog 4 online
Vanaf gisteren staat vlog 4 In deze vlog krijgt u een kijkje van het werken in unit 4.
We proberen u op deze manier op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
binnen de verschillende units. Klik hier om naar de vlog te gaan.

stagiaire Unit 1 groen stelt zich voor
Hallo allemaal!
Mijn naam is Anouk Tempelaars. Ik zit momenteel in het laatste jaar van de Pabo (Breda).
Dit schooljaar zal ik mijn stage lopen op de Duizendpoot in Unit 1 groen bij Juf Marley.
Tot aan de zomervakantie zal ik op maandag en dinsdag in de klas zijn en kan het ook voorkomen dat
ik de dag draai en Marley met andere werkzaamheden bezig gaat.
Ik heb er erg veel zin in!
Mocht u nog vragen hebben of iets kwijt willen, bent u altijd welkom!

Marielle Wouters (Sociaal Wijkteam) stelt zich voor
Beste ouders van de Duizendpoot,
Ik wil me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Marielle Wouters en
werkzaam bij het sociaal wijkteam (SWT) Oosterhout.
Ik ben verbonden aan de Duizendpoot als contactpersoon vanuit het
SWT.
Mijn achtergrond: Ik ben ruim 20 jaar werkzaam binnen de hulpverlening. Ik heb voornamelijk met
jeugd en gezinnen gewerkt en ben systemisch opgeleid (HBO social work, systeem therapie).
Voordat ik bij het sociaal wijkteam ben komen werken heb ik gewerkt voor Juzt.
Binnen het sociaal wijkteam houd ik me vooral met jeugd (zorg) vragen bezig.

Werkwijze van het SWT:
Burgers van Oosterhout kunnen aan het SWT hun vraag stellen. We behandelen vragen op gebied van
Jeugd en WMO. De vragenstellers zijn in de leeftijd van 0-100.
De burger kan naar een algemeen nummer bellen ( 0900-1621620). De bureaudienst luistert naar de
vraag en plant, waar nodig, een huisbezoek in bij een collega. Dit gesprek kan plaatsvinden binnen 2a
3 weken.
De uitgangspunten die we als SWT belangrijk vinden is luisteren naar het verhaal van de burger,
ondersteuning bieden op maat (plan en wens van de burger), signalen opvangen en preventief
werken om te voorkomen dat de vraag groter en lastiger wordt.

Hoe ziet de rol van SWT er op De Duizendpoot uit:
Ik heb 1x per drie weken een ontmoeting met Anic Stevens. Onderwerpen die aan bod komen in de
gesprekken zijn de sfeer en cultuur van de school, zorgstructuur school, signalen die opvallen vanuit
de leerkracht rondom gedrag van kinderen en ouders.
De rol die ik vanuit het SWT heb is meedenken in aanpak en oplossingen. Samen bekijken en
bedenken we wat nodig is.
Vragen die we vanuit scholen krijgen zijn: een kind wat opvalt in gedrag zoals: druk, sociaal onhandig,
negatieve aandacht vragen, een kind wat niet goed kan meekomen met de rest, een kind wat niet
goed in zijn vel zit, er is sprake van opvoedvraagstukken van ouders er is sprake van een
echtscheiding tussen ouders die problematisch verloopt.
Wat we vanuit het SWT vooral erg belangrijk vinden is dat ouders betrokken worden bij de signalen
die opvallen bij kinderen. De lijnen zijn kort tussen school-ouders-kind. We zijn ook een verbindende
factor richting andere organisaties.
Contact opnemen:
We hebben de keuze gemaakt om de vragen die er zijn via de IB-er van de school te laten lopen zodat
er een duidelijke route blijft betreffende vragen die zich voordoen vanuit school.
Ik hoop hiermee dat we in de toekomst kunnen samenwerken op een prettige wijze.
Groeten Marielle Wouters.

korte berichten




Meneer Kees (Unit 3 groen) wordt vandaag geopereerd aan zijn knie. Hij is de komende tijd
afwezig en wordt vervangen door juf Anja Zijlmans.
Juf Anja (Unit 3 blauw) wordt donderdag en vrijdag vervangen door juf Karen van Helvoirt.
De volgende week maandag en donderdag vinden de contactgesprekken plaats voor de
groepen 1 t/m 7. Voor groep 8 worden de adviesgesprekken gehouden. De leerlingen van
Unit 3 en Unit 4 mogen bij de gesprekken aanwezig zijn.

