
Voor u verzameld

Schoolconsulent Driebergen

Hoi leerlingen en ouders van de Uilenburcht,

Een aantal van jullie heb ik al wel eens gezien/ gesproken en voor sommigen zal ik een onbekend gezicht zijn.

Vandaar dat ik me graag aan jullie voorstel.

Ik ben Angelique van den Berg en ik ben schoolconsulent in Driebergen.

Als schoolconsulent ben ik de contactpersoon voor scholen, als er vragen zijn die

betrekking hebben op de zorg voor jeugd. Wanneer een leerling vastloopt op school

of in de thuissituatie, heeft dat niet alleen invloed op de schoolprestaties, maar ook

op de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Door vroegtijdig leerlingen, ouder(s) en docenten te ondersteunen, proberen we

samen de situatie te veranderen, zodat de leerling weer lekker in zijn/haar vel zit.

Vaak spreek ik de leerling en ouder(s), soms zijn er meerdere mensen betrokken.

We bespreken de situatie en het gewenste resultaat + hoe we daar komen. Het is

kosteloos. Daarnaast kan ik een doorverwijzing naar een externe partij verzorgen.

Ik ben te bereiken via de IB’er  van school.

Als schoolconsulent ben ik de schakel tussen school en het Sociaal Dorpsteam en/of andere

(jeugd)hulpverlening. U kunt bij het Sociaal Dorpsteam terecht met al uw vragen op het gebied van zorg en

welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd. Consulenten van het Dorpsteam geven informatie en advies. Op

afspraak komt de consulent bij u thuis om samen met u te bespreken welke ondersteuning nodig is. Daarbij

wordt bekeken wat u zelf kunt en in hoeverre u uw eigen netwerk kunt inschakelen. Belangrijk is dat u zelf de

regie houdt. De consulenten bieden u daarbij de helpende hand. Samen kijken we waar u behoefte aan heeft.

Voor meer informatie kunt u kijken op: samenopdeheuvelrug.nl of bellen naar (0343) 565 800.

Inloopspreekuur Driebergen, iedere woensdag tussen 10 en 12, in de bibliotheek in Driebergen.



Basketbal, een stoere sport voor jongens en meiden

Ik ben Sten en basketbal al bijna 2 jaar bij het jongste team van Blue Arrows, een

mix van jongens en meisjes van 8-10 jaar. Ik ben begonnen bij de Basketbal’s

Cool-groep. Daar doe je balspellen met een basketbalsausje op

woensdagmiddag, maar nu speel ik al wedstrijdjes. Bij mijn club zijn teams voor

alle leeftijden en je papa en mama kunnen als ze het leuk vinden met 30 andere

recreanten lekker ballen op dinsdagavond.

Echt waar: je kan een hele maand gratis meetrainen en kijken of je het leuk

vindt. Mijn grote broer basketbalt ook en op de foto zie je dat ik flink mijn best

gedaan heb. Als je na 2009 geboren bent en na een proefmaand lid wordt, krijg

je van ons gratis een bal.  Wie weet kom je wel bij mij in

het team en kan je al in januari wedstrijdjes spelen. Enthousiast geworden maar je

wilt nog wat weten? Stel je vragen door een mail te sturen aan

info@bluearrows.nl.

Fijne Sinterklaas en een basketbal rijk 2022!

mailto:info@bluearrows.nl

