AGENDA
Maandag 3 september
Kennismakingsgesprekken

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Dinsdag 4 september
Groep 3: Inloop
Woensdag 5 september
Groep 1b: Hooizolder
Donderdag 6 september
Kennismakingsgesprekken
Woensdag 12 september
Staking
Startdienst
Maandag 17 september
19.00-19.45 uur:
Informatieavond groep 1 en 2
20.00-20.45 uur:
Informatieavond groep 3 t/m 5 (5/6a)

Gebedskring
Ook dit jaar komen we weer als ouders bij elkaar om te danken
en te bidden voor dat wat op school gebeurd. Het is mooi dat we
met gebed de kinderen en leerkrachten kunnen omringen. U bent
van harte welkom om mee te bidden.
Het gebedsmoment is elke tweede woensdag van de maand van
8.30 uur tot ongeveer 9.15 uur. We verzamelen in de hal (locatie
Deltalaan). Heeft u vragen of heeft u punten waarvoor we kunnen
bidden, spreek dan Hannelore de Boer (moeder van Sarah – 6b)
of Heleen Vermeer (moeder van Louise – 5b, Jeroen – 6b en
Floris – 8c) aan.
Wees welkom op 12 september!
Personeel
Baanhoek West
Woensdag 15 augustus is juf V/d Rhee bevallen van twee jongens,
Noah en Mees. Wij wensen juf V/d Rhee heel veel geluk en liefde!

Dinsdag 18 september
Groep 8b: Bibliotheek
Groep 8c: Bibliotheek
19.00-19.45 uur:
Informatieavond groep 6 en 7
Woensdag 19 september
19.00-20.15 uur:
Informatieavond groep 8
Vrijdag 21 september
Groep 3: Inloop
Dinsdag 25 september
Groep 1a: Bibliotheek
Groep 1/2c: Bibliotheek
Groep 2a: Bibliotheek
Donderdag 27 september
Groep 1b: Bibliotheek
Groep 2b: Bibliotheek
Groep 1/2c: Hooizolder

Schooljaar 2018-2019 (zie agenda)
Kennismakingsgesprekken
Maandag 3 september en donderdag 6 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats.
Vorige week heeft u een uitnodiging ontvangen.
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Startdienst
Woensdag 12 september willen wij een zegen vragen over het nieuwe schooljaar. De startdienst
begint om 19.00 uur in de Grote Kerk in Sliedrecht (Kerkbuurt 131).
Informatieavonden
In week 38 (17 t/m 21 september) vinden de informatieavonden plaats.
Sociaal Team Sliedrecht
Vanuit Schoolmaatschappelijk werk ontvingen wij onderstaand bericht.
‘Het schooljaar 2018-2019 is gestart. Allereerst willen we even opfrissen wat wij u als
schoolmaatschappelijk werkers kunnen aanbieden. Uw kind gaat naar school en maakt
verstandelijk, emotioneel en sociaal een ontwikkeling door. Ieder kind is uniek. Deze drie
ontwikkelingsgebieden zullen daardoor ook op ieders eigen wijze verlopen. Soms hebben kinderen
baat bij versterking van hun sociale vaardigheden (omgangsregels, weerbaarheid) of emotionele
vaardigheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, emotieregulatie). Het komt ook voor dat kinderen steun
nodig hebben bij verlies, rouw of echtscheiding. Schoolmaatschappelijk werk kan met u, uw kind en
de school inzichtelijk maken wat er speelt en wat er nodig is. We bieden u een consult aan waarin
we vooral verkennend insteken: wat speelt er en wat is er nodig? Schoolmaatschappelijk werk heeft
divers werkmateriaal om met uw kind te werken ter versterking van de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Zij hebben ook kennis van de sociale kaart en kunnen u adviseren en of
doorverwijzen naar een andere specialist. Kortom: we denken graag met u mee. Per september
verhuizen wij als Sociaal Team Sliedrecht naar het Bonkelaarhuis. Adres: Bonkelaarplein 7 | 3363
EL Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 420539’.
Daarnaast is aan de Anne de Vriesschool een eigen schoolmaatschappelijk werkster verbonden. Dit
is Claudia Bühler. Zij heeft zich in de vorige nieuwsbrief voorgesteld. Elke woensdagmorgen tussen
8.45 uur en 10.45 uur is zij op school aanwezig (locatie Deltalaan). Dan plant zij gesprekken in met
leerkrachten, ouders of leerlingen, maar kunt u ook zonder afspraak binnenlopen. Verder is zij elke
donderdagmorgen vanaf 8.30 uur aanwezig op het schoolplein/in de hal (locatie Baanhoek). U kunt
haar dan vragen stellen of een afspraak met haar plannen. Tot slot is zij ook aanwezig bij het
ondersteuningsteam van school. Zij adviseert u wel om haar eerst te bellen of te mailen, zodat er
een afspraak gemaakt kan worden. Dan weet u zeker dat er de tijd is voor uw vraag. Haar
werkdagen zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zij is, buiten de spreekmiddag om,
telefonisch en per e-mail te bereiken op: c.buhler@sociaalteamsliedrecht.nl / 06-21568656. U kunt
uiteraard ook contact opnemen met het Sociaal Team Sliedrecht (zie algemene contactgegevens in
de tekst hierboven al vermeld).
Sportkleding
In de bijlage ‘Nieuwe sportkleding’ de nieuwe sport T-shirts, die door de opbrengst van de lege
flessen aangeschaft konden worden.
Staking
Woensdag 12 september is de school gesloten i.v.m. de landelijke stakingsactie. In de bijlage
lichten wij een en ander toe m.b.t. de staking.
Zending & adoptie
In de maand juli is er €90,18 opgehaald.
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