Flitsnieuws
Flits no. 14 01-03-2021
Subsidie ‘extra handen in de klas’
Onze stichting Comprix heeft subsidie aangevraagd voor extra handen in de klas en heeft deze toegekend gekregen.
Voor onze school betekent dit dat we 4 ochtenden per week er een onderwijsassistent bij krijgen. Shashi, onze nieuwe
onderwijsassistent gaat ingezet worden in groep 3.
In de bijlage stelt Shashi zichzelf aan u voor.
Nieuws vanuit het gebiedsteam
Beste ouders / verzorgers,
De situatie waar we nu met elkaar in zitten, vraagt veel van iedereen.
Het kan spanningen en onzekerheden met zich meebrengen. In sommige gezinnen zal dit af en toe zijn en weer over
gaan. Mochten de spanningen oplopen, dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Soms kan dan één
gesprek voldoende zijn, soms is er wat meer nodig.
Al zijn wij natuurlijk ook beperkt in onze mogelijkheden, toch willen we heel duidelijk aangeven dat wij gewoon
bereikbaar zijn.
Een reden om contact met ons op te nemen kan bijvoorbeeld zijn:
 Er zijn veel ruzies in huis en we weten niet meer hoe dat op te lossen;
 We zijn bang onze baan te verliezen en hebben daar veel zorgen om;
 Ons kind is heel angstig;
 Ons kind laat moeilijk gedrag zien en we weten niet hoe we daarop kunnen reageren;
 We vinden het thuis heel zwaar en kunnen moeilijk onze draai vinden.
Graag zijn wij een luisterend oor en denken met jullie mee.
Gesprekken met het SMW zijn vertrouwelijk en zonder toestemming wordt er geen informatie met derden gedeeld.
Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via onderstaande gegevens.
Vriendelijke groet,
Namens het Gebiedsteam, aandachtsgebied Schoolmaatschappelijk Werk
Mara Denkers
Manon Heida
Wemanda Teunissen

m.denkers@weststellingwerf.nl
m.heida@weststellingwerf.nl
w.teunissen@weststellingwerf.nl

0613564497
0613398294
0682225229

Ouderportaal
In eerdere berichtgeving hebben we u geïnformeerd over het starten met een ouderportaal op OBS Tuindorp. De
ouders en leerkrachten van groep 4 zijn inmiddels gestart met de pilot. Alle ouders van groep zitten in ons
ouderportaal en hebben ons voorzien van feedback. Onze dank daarvoor. Op basis van deze feedback zijn er al een
aantal aanpassingen gedaan.
Wij zitten nu in de fase dat we de pilot verder willen gaan uitbreiden. Wij hebben ervoor gekozen om de ouders van
groep 7 toe te gaan voegen aan ons ouderportaal.
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De ouders van groep 7 zullen van Hedzer of Mayra een mail krijgen met daarin de inloggegevens voor de app.
Coronamaatregelen
Op 5 februari hebben wij u geïnformeerd over de verschillende Coronamaatregelen. Eén van deze maatregelen zijn de
gespreide schooltijden, met als doel om het halen en brengen van de leerlingen zoveel mogelijk te spreiden. We zijn
ons ervan bewust dat deze gespreide schooltijden niet voor elk gezin haalbaar is. Mocht deze maatregelen grote
organisatorische problemen voor u opleveren dan horen we dat graag. U kunt dit aangeven bij de leerkracht van uw
kind(eren).
We willen u vragen om uw kind(eren) 5 minuten voor aanvang van de school te brengen.
Oud papier actie
Vrijdag 12 maart staat er weer een oud papier actie gepland. Deze week kunt u een mail verwachten met daarin
beschreven hoe wij zullen omgaan met deze actie.
Belangrijke data
Maart
01 Flits
02 Start toetsweken
08 MR vergadering
12 oud papier 17 Tuintoneel groep 7 - uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip
17 Open dag openbaar onderwijs – o.v.b
19 Rapport mee
24 Studiedag leerkrachten – alle leerlingen vrij
April
02-05 Goede vrijdag/Pasen
21 tuintoneel groep 3
23 Koningsspelen
23 Oud papier
27 Koningsdag – alle leerlingen vrij
Mei
1-16 Meivakantie (incl. Hemelvaart)
19 Schoolkorfbaltoernooi
21 Mei-spelen Friesland
24 Pinksteren
27 Tuintoneel groep 6
28 Oud papier
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar directie@tuindorpschool.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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