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Bijbelrooster
6 april tm 10 april
Schud me wakker
Matteüs 27: 11-26, 27: 33-66 en 28: 1-10
Als er iets verschrikkelijks gebeurt, zou je willen dat er iemand is die je wakker maakt. Dat het
allemaal niet echt zou zijn. Maar de vrienden en vriendinnen van Jezus zitten in een nachtmerrie die
de werkelijkheid is. Hier kan niemand je uit wakker maken; of toch wel? Met Pasen vieren het
wonder dat God Jezus wakker roept uit de dood. Lied van de week: Gez 182: Jezus leven van ons
leven.
13 tm 17 april
Wie is de baas 1 Koningen 1: 1-37 en 3: 1-15 Koning David is oud geworden en kan niet lang meer
koning blijven. Wie zal hem opvolgen? Zijn zoon Adonia oefent alvast hoe het is om koning te zijn: hij
organiseert een feest waar zijn toekomstige onderdanen voor hem buigen. Maar de koning beslist
anders: Salomo zal hem opvolgen. Als Salomo koning is, vraagt hij God om wijsheid zodat hij een
goede koning kan zijn. Lied van de week: Gez 208: De Heer is waarlijk opgestaan.

Jarigen
De komende weken zijn de volgende kinderen jarig
5 april
Roos Biemans
groep 5
5 april
Linn Nijmeijer
groep 2
7 april
Amber Grondman
groep 6
10 april
Roos Welink
groep 2
16 april
Jim de Wilde
groep 8
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd. Jammer genoeg
kunnen jullie je verjaardag nu niet op school vieren. Maar als
je over een tijdje je verjaardag wel in de klas gaat vieren
zullen we extra hard voor jullie gaan zingen! Maak er
ondanks dat je thuis moet blijven er een leuke dag van.

Nieuwe leerling
Vanaf 16 maart staat er in groep 1 een stoeltje meer in de kring. Dit stoeltje is voor Quin Hong. Leuk
dat je bij ons op school bent en we wensen je veel plezier op de Roerganger.

Steun voor ouders ook in deze tijd
Nu de situatie zo is dat kinderen en jongeren hun lessen thuis volgen, horen we vaker van ouders dat
dit thuis stress kan geven. U kunt uw zorgen hierover bij ons kwijt en vanuit school denken we graag
met u mee.
De organisaties waar we altijd mee samenwerken voor steun aan ouders en gezinnen kunnen u ook
in deze tijd helpen. Wilt u weten bij wie u terecht kunt? Vraag het ons.
Nuttige tips en informatie voor ouders is te vinden op: www.LOES.nl

Geboorte
Juf Mandy heeft een dochter gekregen. Mandy en Edo gefeliciteerd met
Romy en geniet ervan met z’n drietjes.

Bericht van derden
De coronacrisis houdt Nederland nu al geruime tijd in bedwang. Dit heeft gevolgen voor de gehele
samenleving, zo ook voor scholen, leerlingen en ouders. Daarnaast betekent dit voor het
Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SGMW) ook van alles. Daarom sturen we deze update.
Zoals eerder gecommuniceerd gaat de dienstverlening van Avedan gewoon door. Echter wordt deze
op een andere manier vormgegeven vanwege het Coronavirus. Als SGMW-ers onthouden we ons van
fysiek contact. Dat houdt in dat we geen huisbezoeken afleggen, niet aansluiten bij overleggen, we
geen spreekuren draaien en ook geen kindgesprekken voeren. Ook worden alle groepsactiviteiten
(zoals de SoVa-training) van Avedan stopgezet. Deze maatregelen blijven van kracht tot minimaal 6
april. Deze maatregelen kunnen aangepast of verlengd worden wanneer dit lokaal of landelijk door
overheidsmaatregelen wordt gevraagd of wanneer de situatie hier om vraagt.
Wij hopen dat de kindgesprekken en de spreekuren op scholen snel hervat kunnen worden. Hier
hebben we echter geen invloed op en zijn we volledig afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt.
De gevolgen voor gezinnen.
De corona-crisis heeft er voor gezorgd dat leerlingen niet naar school mogen en veel gezinnen thuis
zitten. Dit klinkt gezellig, maar de realiteit leert ons dat dit ook kan zorgen voor spanningen thuis.
Deze spanningen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door: relatieproblemen tussen ouders, een broer/zus
die om veel aandacht vraagt, financiële problemen, ziekte, werkdruk, etc.
Het is voor een gezin dat te maken heeft met deze spanningen normaal gesproken al moeilijk om dit
met iemand te delen of om hulp te zoeken. Door de corona-maatregelen wordt dit alleen nog maar
moeilijker.
Vanuit het SGMW en AMW, kunnen we deze gezinnen ondersteuning bieden door o.a. een luisterend
oor te bieden, tips te geven of door te verwijzen naar andere hulpverlening of de gemeente. Daarvoor
zijn we wel afhankelijk van de signalen die wij binnen krijgen over deze gezinnen. Scholen hebben
hierin een belangrijke signalerende functie, omdat ze veel contact hebben met leerlingen en ouders.
Daarom willen we via deze weg ook een beroep doen jullie als leerkrachten en IB-ers van de scholen.
We willen jullie dan ook vragen om contact met ons op te nemen als er zorgen zijn over een leerling,
ouder of gezin. Daarnaast willen we jullie vragen om onze contactgegevens in deze gevallen te delen
zodat leerlingen en ouders contact met ons op kunnen nemen. En tot slot willen we vragen om de
SGMW nieuwsbrief die als bijlage is toegevoegd in jullie nieuwsbrief / digitale update te plaatsen.
Tot slot willen we aangeven dat we nog zoekende zijn naar de juiste invulling van onze
dienstverlening in deze bijzondere en vervelende tijd. Missen jullie op dit moment iets in onze
hulpverlening of zijn er andere suggesties, dan horen we dit natuurlijk graag! We denken graag met
jullie mee.
Met vriendelijke groet,
Francien Sander | (School) Maatschappelijk werk Wierden
f.sander@avedan.nl
0546 - 544 100
7600 AG Almelo
06 – 24321603
www.avedan.nl
Postbus 255
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Werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag 8.30u-17.00u

Agenda

Vrijdag
Maandag
Maandag
Vrijdag

10 april
13 april
27 april
8 mei

vrij (niet zoomen) i.v.m. goede vrijdag
vrij (niet zoomen)i.v.m. 2e paasdag
start meivakantie
laatste dag meivakantie

