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Vrijdag 1 december: excursie Pietendorp Enkhuizen voor de groepen 1 t/m 5
Vrijdag 1 december: inleveren surprises en rijm voor de groepen 6,7 en 8
Maandag 4 december: Sinterklaasfeest op school!
Woensdag 6 december: uurtje later naar school
Dinsdag 12 december: mogelijke staking
Donderdag 21 december: Kinderen ’s middags vrij i.v.m. kerstdiner van 17.30
uur tot 19.00 uur.

PET: Promotie Event Techniek West Friesland
Donderdag 16 november zijn de leerlingen van groep 7/8 naar het PET-WF geweest,
promotie event techniek West-Friesland. Dit vond plaats in Hoogwoud, in de Wuijver,
de kinderen konden kennismaken met de 7 werelden van techniek, er viel van alles te
doen en te beleven. Onderwijs en bedrijfsleven werkten tijdens dit event samen.
Wetenschap en techniek moet langzamerhand een plek krijgen binnen het
basisonderwijs. Een mooie uitdaging om kinderen te motiveren en te inspireren in
deze wereld. Hieronder een linkje voor een samenvatting van 2 mooie techniek
dagen.
filmpje PET

Hij komt hij komt…
Sinterklaas komt ook dit jaar onze school weer bezoeken op maandag 4 december.
Wij bedanken de oudervereniging en alle hulpouders voor het versieren van de
school en de organisatie van dit prachtige kinderfeest.

Ouders en jongere broertjes/ zusjes zijn in de hal van
harte welkom bij dit feest! Rond 9.30 uur gaan wij weer
naar de klas. De kinderen hoeven deze dag geen eten en
drinken mee te nemen.

Hulp gevraagd
De OV wil onze school versieren voor de Kerst. Hier
hebben we ouders voor nodig die willen helpen.
Bij de klassen hangen lijsten waar je je in kunt schrijven.
om 8.30 uur
Kerst versieren vrijdag 8 december om 8.30 uur
Kerst opruimen vrijdag 22 december om 8.30 uur
Vele handen maken licht werk!

Oproep Kerst
Wie heeft er voor school nog kunstkerstbomen die niet meer gebruikt worden?
Ook met kerstversiering zijn wij heel blij. Heeft u een kunstboom over, dan kunt u contact
opnemen via de mail met Petra Koetsier: petra_hiaku@hotmail.com

Entree school
Bij het naar binnengaan van de school bij de hoofdingang liggen vaak skeelers of
laarzen van kinderen op de grond. Zou u uw kind een grote plastic tas mee willen
geven, zodat de kinderen hier hun skeelers of laarzen in kunnen doen. Zo houden we
de school netjes en veilig. Er zijn genoeg kapstokken vrij om de plastic tas aan op te
hangen.

Schoolmaatschappelijk werk
Hallo allemaal,
Graag stel ik mij voor om te verduidelijken wat ik kan bieden vanuit het wijkteam van
de gemeente Medemblik. Mijn naam is Romy Bankras en ik ben werkzaam voor MEE
& de Wering als maatschappelijk werker en als schoolmaatschappelijk werker. Deze
werkzaamheden voer ik uit bij het wijkteam van de gemeente Medemblik.
Als schoolmaatschappelijk werker ben ik betrokken bij zeven basisscholen, waaronder
de Kraaienboom. Naast het schoolmaatschappelijk werk, maak ik ook deel uit van het
wijkteam waar ik, zoals gezegd, maatschappelijk werker ben.
Mijn team bestaat uit collega’s met allen een andere achtergrond/ expertise, zoals
jeugd, opvoedvragen, schuldhulpverlening, WMO, opbouwwerk, wijkverpleegkundige
en jongerenwerk.

Aanwezigheid bij ondersteuningsteam (OT) Als schoolmaatschappelijk werker zal ik
aanwezig zijn bij het OT op school. Ik zal tijdens het OT meedenken met de hulpvraag
die gesteld wordt en ik kan mogelijk iets betekenen als er vragen zijn omtrent de
thuissituatie (bijv. relatieproblemen, scheiding, opvoedvragen, financiële problemen
en individuele hulpvragen), als u moeilijkheden ervaart met de school bijvoorbeeld
bemiddeling en u er samen met school niet uitkomt. Of vragen die ik kan stellen aan
mijn collega’s uit mijn team (denk hier bijvoorbeeld aan het inzetten van jeugdhulp).
Hiervoor maak ik gebruik van het korte lijntje wat ik heb met het wijkteam.
Contact Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met mij als (school)
maatschappelijk werker of één van mijn collega’s, dan is dat uiteraard mogelijk. U
kunt vrijblijvend contact opnemen, dit kan ook buiten het OT om. Ik ben bereikbaar
via r.bankras@meewering.nl of via de intern begeleider van de school.
Wellicht tot ziens!
Met vriendelijke groet, Romy Bankras (School) maatschappelijk werker wijkteam
Medemblik- West

www.meewering.nl
www.medemblik.nl

Logopedie binnen de school
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Shanine
Coenradie en ik heb ruim 7 jaar ervaring als logopedist. Ik ben
werkzaam in de logopediepraktijk Purmerend. Ik behandel
voornamelijk kinderen met problemen in hun communicatie.
Dit kan komen door problemen in de ontwikkeling van de taal,
spraak, mondgewoonten en het slikken. Daarnaast volg ik een
cursus voor het bieden van ondersteuning op het gebied van
lees- en spellingsproblemen.
Met veel enthousiasme kom ik vanaf januari 2018 op de Kraaienboom werken op de
dinsdag- en donderdagmorgen. Wilt u even kennis maken of heeft u vragen, dan
bent u van harte welkom op dinsdag 9 januari 2018 tussen 15.00-16.00 uur of
donderdag 11 januari 2018 tussen 08.00-09.00 uur. Daarbuiten kunt u mij altijd
bereiken op het telefoonnummer: 06-10210918.

Meldt u aan bij Klasbord, dan krijgt u alle
informatie van de groep van uw kind via de app!

