Nieuwsbrief september 2018
We zijn het schooljaar goed met elkaar
gestart! In deze eerste nieuwsbrief brengen
we u op de hoogte van de eerste
ontwikkelingen. Door technische problemen
ziet de nieuwsbrief er anders uit dan u van ons gewend bent. We hopen volgende
keer weer de andere lay-out te kunnen gebruiken.

Tussenschoolse opvang.
In 2017 hebben wij de keuze gemaakt om de uitvoering van de tussenschoolse
opvang onder te brengen bij de Drie Ballonnen. Dit betekent, dat wij
overgestapt zijn naar een professionele organisatie. Hierdoor werden de kosten
wel hoger. We hebben toen afgesproken om het oorspronkelijke bedrag in drie
jaar te verhogen naar de werkelijke kosten. Wij zijn nu toe aan de laatste stap.
Met ingang van 1 oktober a.s. worden de kosten € 2.15 op jaarbasis per keer,
en bij incidentele afname, zijn de kosten € 2.50

Voorstellen maatschappelijk werkster
Mijn naam is Mascha Hooymans en ben sinds januari 2018 werkzaam bij
basisschool Noordeinde als school maatschappelijk werker (SMW-er). Ik ben 37
jaar oud en een trotse moeder van een dochter van 10 jaar en een zoon van 6
jaar. Komend schooljaar zal ik op donderdag middag op school aanwezig zijn.
Naast telefonisch contact kunt u natuurlijk altijd even bij mij langs lopen.
De functie van schoolmaatschappelijk werker sluit sterk aan op mijn vorige
functie. Ik heb diverse jaren als pedagogisch coach bij de Daghulp op
verschillende scholen met leerkrachten, kinderen en gezinnen gewerkt. Naast de
directe hulp aan leerlingen en opvoedingsondersteuning aan ouders zorgde ik
voor de verbinding, advies en psycho educatie van leerkrachten.
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met uw kind, kunt u hier natuurlijk
zelf met uw kind over praten. U kunt stimuleren dat uw kind op school contact
zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht of de
intern begeleider zijn. De intern begeleider kan een leerling aanmelden bij het
schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker
kan goed helpen om vragen helder te krijgen. Zo kan uw kind in elk geval ook op
school ondersteuning krijgen bij zijn of haar vraag.
Wat bieden wij?
SMW Haaglanden, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk
werk (SMW) in de regio Haaglanden. Het doel is om kinderen en jongeren te
begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de
hulpvraag. Samen met u, school en de leerling bepalen wij welke vorm van hulp

het best past. Samenwerken en het bieden van passende zorg, vormen de basis
van onze inzet.
Werkwijze
Als schoolmaatschappelijk werker maak ik deel uit van het zorgteam van
basisschool Noordeinde. Ik ondersteun wanneer nodig uw kind bij problemen op
emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daarvoor altijd eerst contact met u op.
Ook kunt u zelf een gesprek aanvragen of vragen om advies en informatie. De
hulp is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit:
•

Individuele begeleiding van het kind

•

Ondersteuning aan de ouders

•
Indien nodig een verwijzing naar een
andere organisatie
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met
mij op.
Mascha Hooymans
Tel nr. 06-46179201
m.hooymans@schoolformaat.nl

Opening 19 september
Na de verbouwing en de
herinrichting van het gebouw
hebben wij een feestelijke
opening georganiseerd. U bent
van harte welkom om samen met
uw kind te genieten van het
feestelijke programma. De
kinderen gaan om 9.30 naar de
groep, waarna het officiële deel
gaat beginnen. Hier bent u ook
van harte voor uitgenodigd. Het
programma kunt u lezen in de
bijgevoegde uitnodiging.

Ouderportaal
Komende week zullen wij het Ouderportaal van ons
leerlingadministratiesysteem (Parnassys) open gaan zetten voor u.
Dat betekent dat u gegevens kunt inzien van uw eigen kind(eren) en in
sommige gevallen kunt (laten) wijzigen. U krijgt deze of volgende week
een automatisch mailbericht van Parnassys met inloggegevens.
U krijgt in ieder geval toegang tot de volgende gegevens (van uw eigen
kind(eren):
NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
Medische gegevens
Noodnummers
Namen en verjaardagen klasgenootjes
Absenties
Toetsgegevens (methodetoetsen en CITO-toetsen) en
Rapporten.
Met het openzetten van het Ouderportaal beschikt u dus 24-7 over de
meest actuele gegevens van uw kind(eren). Er zijn hier enkele
aandachtspunten voor u van belang, waar we u graag op wijzen.
Zodra de leerkracht de cijfers heeft ingevoerd, kunt u ze zien. U heeft dus
de mogelijkheid om cijfers eerder te zien dan uw kind(eren).
We vinden het belangrijk dat de kinderen hun resultaten via de leerkracht
ontvangen. De leerkracht kan dan nl. vragen beantwoorden van het kind
en/of bijv. sommige onderdelen opnieuw uitleggen.
In geval u met uw kind(eren) het cijfer bekijkt en uw kind heeft het nog
niet van de leerkracht ontvangen, kan uw kind hierdoor overvallen worden
als het cijfer bijvoorbeeld tegenvalt.
Uiteraard gaan we er van uit dat u hier op een passende wijze mee om
zult gaan. Desondanks willen we u wel wijzen op de kanttekening van het
mogelijk eerder zien van een cijfer door u dan door de kinderen samen
met de leerkracht.
Als laatste willen we u vragen om de gegevens van uw kind(eren) te
controleren en indien nodig te wijzigen/ door te geven via
info@noordeinde.unicoz.nl
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Tevens hoop ik dat we met het openstellen van het Ouderportaal
aansluiten bij uw wensen om nog beter geïnformeerd te worden over uw
kind(eren).

Schoolfoto’s
Eerder hebben we u gemaild dat u meteen de code zou ontvangen. Dit is
echter niet juist. U ontvangt de inloggegevens via de leerkracht als de
foto’s klaar staan op de website van de nieuweschoolfoto.nl. Het was een
zeer geslaagde dag. Met dank aan de ouderraad die de fotograaf goed
ondersteund heeft deze dag. We zijn benieuwd naar mooie foto’s!
Op 31 oktober komt de schoolfotograaf nog een keer terug. Er is dan een
mogelijk om met broertjes of zusjes die niet op het Noordeinde zitten op
de foto te gaan. U kunt zich hiervoor inschrijven bij Sandra of via
info@noordeinde.nl. De inschrijftijden beginnen om 12.15.

Agenda
September
17

mr vergadering

19

opening IKC Noordeinde

24

Studiedag, leerlingen vrijdag

26

koffieochtend groep 3

27

ouderavond groep 7.8

Oktober
1 ouderavond visie van de school
3 koffieochtend groep 4
5 dag van de leerkracht

Met vriendelijke groet,

Team Noordeinde

