
       

 
   

 
 

Datum: december 2022                                                                         nieuwsbrief   4

De feestdagen staan weer voor de deur en de 
eerste helft van het schooljaar is weer voorbij 
gevlogen. In deze laatste nieuwsbrief 
van het jaar vertellen wij u meer over 
onze muzieklessen, Schuur163 en het 
aanbod vanuit Welzijn West Betuwe.  
 
 

Wij wensen u mooie en gezellige 
feestdagen en een gezond 2023 toe! 

 
 
MUZIEKLESSEN 

De muzieklessen van juf Marlous zijn 
begonnen. Hieronder stelt zij zich aan u voor.  
Mijn naam is Marlous Luiten en ik ben in het 
dagelijks leven koordirigent, gitarist en 
zangeres. Ik heb vijf vaste koren en twee eigen 
bands. Ik wil graag dat iedereen plezier beleeft 
aan muziek en zijn of haar eigen stem durft te 
laten horen. Daar kun je niet vroeg genoeg 
mee beginnen daarom mijn behoefte om ook 
op een school les te geven. Per klas heb ik in 
deze lessenserie een eigen lied geschreven.     
Ze hebben zelf het onderwerp en inhoud 
verzonnen. Ik bedenk er dan een melodie bij.  
Daarnaast zingen we bekende popliedjes. Dit 
laten we graag horen tijdens een concertje op  
17 januari om half 1 ’s middags. 
 
 
 

SCHUUR163 
Schuur163 is een kleinschalige dagbesteding 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking en/of stoornis. Schuur163 bestaat 
sinds 2018 en zijn gevestigd in Gorinchem , 
maar zijn vaak onderweg. Iedere dag werken 
ze ongeveer met z’n tienen ( dit is inclusief 2 
begeleiders) op verschillende plekken, van 
voetbalverenigingen tot scholen. Daar doen zij 
allerlei klusjes. 
 

Het doel van Schuur163 is om iedereen een 
zinvolle en leuke dagbesteding te bieden, 
zoveel mogelijk in de maatschappij en waarbij 
iedereen zich veilig voelt en zich kan 
ontplooien. Schuur 163 biedt naast 
dagbesteding ook logeeropvang en 
thuisbegeleiding, maar het belangrijkste werk 
blijft de dagbesteding. 
 

Door het vertrek van Bert, onze conciërge, 
blijven bepaalde taken liggen en daarom komt 
Schuur163 ons helpen. Zij komen nu iedere 
donderdagochtend met een klein groepje (5) 
deze taken uitvoeren en daar zijn wij heel blij 
mee! 
 

GOED GESPREK OVER VUURWERK  
Elk jaar bereidt de gemeente West Betuwe 
zich voor op de jaarwisseling. Dat doet zij 
samen met de politie, de brandweer en de 
jeugd- en jongerenwerkers. Dit om de 
jaarwisseling zo rustig mogelijk te laten 
verlopen. Zij gaan hiervoor ook langs bij alle 
basisscholen in West Betuwe. De leerlingen 
van groep 8 bieden zij een pakketje aan om 
veilig vuurwerk af te steken. Daarin zit onder 
andere een veiligheidsbril en afsteeklont. 
Daar komen sommige kinderen vast trots mee 
thuis.  
Dat is misschien een goed moment om met 
uw kind in gesprek te gaan. Veel mensen en 
dieren hebben namelijk overlast van dat 
vuurwerk. De impact van het geknal is groot. 
Probeer ze bewust te maken welke overlast 
vuurwerk afsteken kan geven. Zeker in de 
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buurt van verzorgingshuizen en 
opvanglocaties van vluchtelingen. Ook de 
wijkagenten en jongerenwerkers zijn in 
gesprek met jongeren hierover. Zo werken we 
samen aan een veilige en prettige 
jaarwisseling voor iedereen. 
 
AANBOD WELZIJN WEST-BETUWE:  
ROTS EN WATER TRAINING 
Rots en Watertraining richt zich op de eigen 
kracht van het kind en het vermogen om met 
anderen samen te spelen, werken en leven. 
Via fysieke oefeningen op een spelenderwijze 
manier, worden fysieke, mentale en sociale 
vaardigheden aangeleerd en een sterke basis 
gecreëerd. Tevens worden er diverse 
spelvormen ingezet. 
 

De Rotskwaliteit staat voor:  
Stevig staan, spieren aanspannen en naar de 
buik ademen. Op deze manier wordt het 
lichaam zo sterk als een rots. Door de 
rotshouding word je geconfronteerd met je 
eigen mening en standpunt en dit zorgt ervoor 
dat je jezelf op een positieve manier leert 
kennen. Een wapen tegen groepsdruk en/of 
negatieve invloed van buitenaf. Het leren 
afsluiten voor meningen van anderen wordt 
door de rotshouding ontwikkeld. Kinderen 
leren wanneer ze deze vaardigheid wel of niet 
kunnen inzetten. 
 

De Waterkwaliteit staat voor: 
Ontspannen spieren, alertheid en bewust 
bezig zijn met je lichaam. Het lichaam kan 
soepel bewegen, opvangen en afbuigen in een 
vloeiende, meegaande beweging. Je weert 
niet af, maar vangt op. Er is een sterk 
bewustzijn van eigen gevoelens en ideeën, 
maar er is ook ruimte en aandacht voor 
gevoelens en ideeën van anderen.  
 
 
Je gevoel van zelfvertrouwen zorgt voor de 
mogelijkheid en bereidheid om met andere 
samen te werken. Communicatie en 
verbondenheid staan in de waterhouding 
centraal. 
 

Voor wie:  Kinderen van groep 7 en 8 
Door wie:  Gecertificeerd Rots en Water 
  trainers Susan Weerd en 
  Wendy Hoogveld  
Wanneer:  donderdagmiddag van  
  15:30-16:30 
Hoelang:  totaal 7 bijeenkomsten 
Data: : 12, 19 en 26 jan., 2, 9, 16 en 23 feb,  
Les 7 is een ouder (s)- kind les. 
Waar:   sporthal de Wiel Asperen 
  Leerdamseweg 39 Asperen 
 

Aanmelden: 
schoolmaatschappelijkwerk@westbetuwe.nl 
Handig om te weten: Vanwege de bewegings-
vrijheid, is sportkleding aan te raden en 
worden de oefeningen op blote voeten 
uitgevoerd. Deelname is kosteloos. 
Er is beperkte beschikbaarheid, plaatsing is op 
volgorde van aanmelding. 
 
KINDEREN IN EEN SCHEIDING 
Vandaag heeft groep 5 t/m 8 een theater-
voorstelling gezien met als thema kind in een 
scheiding. Kinderen kiezen niet voor de 
scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. 
Hoe kinderen omgaan met de veranderde 
situatie kan zeer verschillend zijn. Als ouder 
wil je niet dat je kind last heeft van de 
scheiding. Maar hoe kun je een kind hierin 
begeleiden? 
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen 
kinderen de scheiding beter leren begrijpen, 
de scheiding een plaats geven en een manier 
vinden om te kunnen omgaan met de 
moeilijkheden van de scheiding. 
De methodiek van KIES is onderzocht door de 
Universiteit Utrecht. Hun onderzoek heeft 
aangetoond dat KIES effectief helpt bij het 
beter verwerken van de scheiding en het 
contact met de ouders verbetert.  
 
In kleine groepen en onder begeleiding van de 
KIES-coach komen de kinderen acht keer 1 uur 
bij elkaar. Tevens zijn er voor- en achteraf 
twee ouderbijeenkomsten. Deelname is 
kosteloos. 
Voor wie: Kinderen van 8 t/m 12 jaar 

mailto:schoolmaatschappelijkwerk@westbetuwe.nl


       

 
   

 
 

Door wie: Wendy Hoogveld en Susan Weerd 
Wanneer: voor de kinderen; 7 feb, 14 feb, 21 
feb, 7 maart, 14 maart, 21 maart en 28 maart ( 
dinsdagen van 15:30- 16:30 ) voor de ouders 
31 januari. 15:30 -16:30 Hoelang: Ouders 1x 
kinderen 7x 
Waar: Het Klokhuis in Beesd 
Aanmelden: 
https://www.westbetuwe.nl/schoolmaatsch
appelijk-werk 
Belangrijk om te weten: Er is toestemming 
van beide gezaghebbende ouders nodig 
Meer informatie over KIES is te vinden op 
www.kiesvoorhetkind.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALENDER  
22 december 

22 december 
Kerstdiner van 17.15 tot 18.20 uur met 
aansluitend een kerstmarkt 
 
23 december 
start kerstvakantie  
(leerlingen zijn om 12.00 uur uit)  
 
26 december t/m 6 januari 
Kerstvakantie 
 
10 januari 
Bezoek Rijksmuseum groep 7/8 
 
8 februari 
Advies gesprekken groep 8 
 
20 t/m 23 februari 
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
 
24 februari 
Studiedag (de leerlingen zijn deze dag vrij) 
 
27 februari t/m 3 maart 
voorjaarsvakantie 
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