Even bijpraten…….
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Ondanks dat jullie vorige week nog een ‘Even bijpraten….’ hebben ontvangen, zijn er toch
weer een aantal ontwikkelingen die we nog graag even met iedereen willen delen.
Inlooptijd vanaf maandag 02-12 a.s.
Vanaf maandag a.s. zal er ’s ochtends van 8:15u – 8:25u geen
toezicht meer zijn op de speelplaats en gaan de kinderen om 8:25u
ook niet meer in de rijen staan. We gaan de start van de schooldag
namelijk veranderen door te werken met inlooptijd.
Concreet betekent dit dat vanaf 8:20u de hoofdingang van de school
geopend zal zijn en we verwachten dat de kinderen dan direct bij aankomst op school naar
binnen komen (dus niet op de speelplaats blijven!) en naar hun groep gaan waar ze worden
ontvangen door de leerkrachten en onderwijsassistenten van de groepen. De
ouders/verzorgers (of diegene die uw kind naar school brengt) van de unit onderbouw
(groep 1-2) en de unit middenbouw (groep 3-4 en groep 5) zijn dan ook van harte welkom
om met hun kind mee naar binnen te komen. Uiteraard zijn de ouders/verzorgers van de
kinderen van de unit bovenbouw (groep 6-7 en groep 7-8) ook welkom, maar aangezien we
bij deze kinderen, gelet op hun leeftijd, ook steeds meer zelfstandigheid verwachten, willen
we de ouders/verzorgers van deze kinderen vragen alleen mee naar binnen te komen indien
u dringend iets wil mededelen of vragen aan de leerkracht.
Het is belangrijk om er op toe te zien dat de kinderen niet eerder dan 8:20u op school zijn.
Voor die tijd is er immers geen toezicht en draagt de school nog geen verantwoordelijkheid
voor de kinderen.
Verder is het belangrijk dat ouders/verzorgers om uiterlijk 8:30u het schoolgebouw verlaten
zodat de lessen op tijd kunnen starten en er geen onderwijstijd verloren gaat. Om 8:25u zal
de bel gaan zodat u weet dat u langzaam afscheid moet nemen van uw kind. Om 8:30u gaat
dan de tweede bel en dat betekent dat de lessen starten.
Nieuwe juf unit bovenbouw.
Vanaf maandag 02-12 a.s. zal juf Beau als
onderwijsassistente ons team komen versterken. Juf Beau
volgt ook de deeltijdopleiding aan de Pabo (opleiding leraar
basisonderwijs) en loopt vanuit deze opleiding op
donderdag stage in onze groep 1-2. Vanaf maandag zal juf
Beau op maandag, dinsdag en vrijdag ook als onderwijsassistente werken in de unit
bovenbouw en met name juf Paulien in groep 7-8 ondersteunen. Wij heten juf Beau van
harte welkom en wensen haar veel werkplezier op onze school.

Nieuwe stagiair(e)s.
Naast de reeds bij u bekende stagiaires, hebben we sinds kort ook een aantal Ciosstagiair(e)s die ondersteuning bieden aan juf Birgit en meester Wouter tijdens bepaalde
gymlessen. Daarnaast zijn ook nog twee nieuwe stagiaires van het Vista-collega (opleiding
onderwijsassistente) gestart op onze school. Juf Esmee loopt op maandag en dinsdag stage
in groep 1-2 en juf Nienke op diezelfde dagen in groep 3-4. Ook de nieuwe stagiair(e)s heten
we uiteraard welkom en wensen we eveneens veel plezier.
Samenwerking met Partners in Welzijn.
Evenals op de andere Beekse scholen, zal vanaf januari 2020 ook op onze
school een sociaal pedagogisch werker vanuit Partners in Welzijn op de
donderdagen in de even weken van 14:45u – 15:45u aanwezig zijn. De
sociaal pedagogisch werker die aan onze school is gekoppeld is mevrouw
Svenja Hermans. Doel van haar aanwezigheid is om teamleden en
ouders/verzorgers dan de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig het
gesprek aan te gaan of vragen te stellen over zaken die met de opvoeding en de
ontwikkeling van uw kind te maken hebben. U kunt dus ook op de donderdagen in de even
weken van 14:45u – 15:45u op school binnen lopen om Svenja te spreken en u kunt ook
altijd telefonisch contact opnemen met Svenja indien u zaken aangaande de opvoeding of
ontwikkeling van uw kind zou willen bespreken. Op deze manier kan er preventieve hulp
geboden worden zonder dat daarbij direct sprake is van langdurige begeleidingstrajecten. In
onderstaande brief stelt Svenja zichzelf alvast aan jullie voor:
Hallo ouders/ verzorgers van de leerlingen van BS Catharina Labouré,
Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Svenja Hermans.
Ik ben werkzaam als sociaal pedagogisch werker bij Partners in Welzijn en als contactpersoon
verbonden aan deze school.
U kunt bij mij terecht als er vragen, twijfels of problemen rondom de opvoeding of
ontwikkeling van uw kind/ kinderen zijn. Maakt u zich bijv. zorgen over het welbevinden van
uw kind?, vraagt u zich af of het gedrag van uw kind “normaal“ is?, worstelt u af en toe met
de opvoeding van uw kind of denkt u dat uw kind wat extra ondersteuning kan gebruiken?
Neem dan gerust contact met mij op.
Tijdens het eerste gesprek wordt er gekeken naar wat uw vraag is en hoe ik u hierbij kan
helpen. Is er behoefte aan vervolggesprekken? Dan plannen we die, is die behoefte er niet,
dan laten we het bij een gesprek. Mocht er andere hulp of ondersteuning nodig / wenselijk
zijn, dan kan ik u hier verder in begeleiden. Hulp vanuit mijn kant is voor u geheel kosteloos
en vrijwillig.
Naast individuele hulpverlening en ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren,
consultatieve gesprekken met leerkrachten en andere professionals, bieden we vanuit
Partners in Welzijn, diverse themabijeenkomsten, groepen en cursussen voor kinderen en
ouders aan ( bv sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie training, puber cursus).
Informatie hierover wordt verspreid via Walvi en onze FB pagina.

Vanaf 9 januari zal ik om de week op school aanwezig zijn, zodat u makkelijk binnen kunt
lopen om uw vraag te stellen of in gesprek te gaan.
Ik zal aanwezig zijn op donderdagmiddag, in de even weken, van 14.45-15.45 uur
Verder kan er altijd buiten deze momenten om een afspraak worden gepland. Dit kan op een
van mijn werkplekken of ik kan bij u thuis langskomen.
Loop gerust eens binnen om kennis te maken, een vraag te stellen of een
afspraak in te plannen. Of neem contact op via de mail of telefoon.
U kunt zich ook melden bij de IB’er (juf Esther) of leerkracht van uw kind,
hij/ zij brengt u dan in contact met mij.
Met vriendelijke groet,
Svenja
Svenja Hermans
06 40 83 28 83 / 046 457 5700
shermans@piw.nl

Hartelijke groet,
Namens het hele team van BS Catharina Labouré,
Kim Tholen en Bob Meijs.

