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AGENDA
29 mei
30 en 31 mei
3 juni
4 juni
4 juni
10 en 11 juni
16 juni
17 en 18 juni
27 juni
2 juli

Grote Rekendag
Hemelvaartsvakantie
Verhalenverteller groep 3 en 4
Afsluiting muziekproject 5 t/m 8
Naschools sportaanbod
Pinkstervakantie
Vaderdag
Studiedagen (geen school)
Oudercontactmiddag
Oudercontactavond

Nieuwsbrief uit de Bibliotheek:
Deze keer gericht op jonge kinderen.
Interactief voorlezen. Een leuke vorm
van voorlezen waarbij kinderen erg
betrokken raken bij het verhaal.
Een aantal tips:
1. Bekijk samen de voorkant van het
boek. Laat je kind raden waar het boek
over zou kunnen gaan.
2. Stel tijdens het lezen af en toe vragen
over het verhaal als 'hoe zou het verhaal
verder gaan', 'hoe kan dat nou?' of 'heb jij
ook wel eens ….?'
3. Ga in op de opmerkingen of vragen van
je kind.
4. Praat na over het boek.
Mediawijsheid
Maak gebruik van de MediaDiamant

Veel opvoedvragen gaan over het mediagebruik
van kinderen. Je wilt je kind goed begeleiden
maar weet niet altijd hoe. Het model de
MediaDiamant helpt daarbij. De
MediaDiamant is opgebouwd uit vijf
kanten die samen de belangrijkste
onderdelen van mediaopvoeding vormen:



Plezier – geniet van de
mogelijkheden
Veilig – voorkom risico’s





Samen – begeleid je kind
Inhoud – weet welke media geschikt
zijn
Balans – momenten met en zonder

Zorg ervoor dat je deze 5 woorden in de
gaten houdt bij de opvoeding. Als ouders
kun je de vijf kanten naar eigen inzicht
toepassen, afhankelijk van jouw opvoedstijl
en gezinssituatie. Wil je meer weten? Lees
dan verder op deze
website:https://www.mediawijsheid.nl/medi
adiamant-0-6/

Ook leuk
Digitale prentenboeken: www.bereslim.nl (via
biebactie), www.wepboek.nl,
https://devoorleeshoek.nl

Jeugdhulp Friesland:
Heeft u het spandoek op ons schoolhek
gezien? Daarmee vragen wij aandacht voor
pleegzorg. Gemeente Weststellingwerf
ondersteunt de actie van Jeugdhulp
Friesland en de William Schrikker Groep.
Opgroeien in een gezin. Voor de meeste
kinderen is dit de normaalste zaak van de
wereld. Maar wat als de problemen in een
gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk)
niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk)
wonen in een pleeggezin vaak het beste
alternatief. In Friesland wonen bijna 900
kinderen in een pleeggezin. Dat lijkt veel
maar toch wordt voor veel andere kinderen
een warm gezin gezocht.
Iedereen kan in principe pleegouder worden.
Wat telt is dat u een kind structuur, warmte
en veiligheid kunt bieden. Er zijn
verschillende vormen van pleegzorg.
Sommige kinderen wonen zeven dagen in de
week bij hun pleeggezin. Anderen af en toe
een weekend of tijdens de vakantie. Dat
hangt af van wat het beste is voor het
pleegkind.
Op een informatiebijeenkomst delen
pleegouders en hulpverleners ervaringen om
u een zo goed mogelijk beeld van pleegzorg
te geven. En wat erbij komt kijken om

pleegouder te worden. Om wat voor
kinderen het gaat, hoe het
voorbereidingstraject eruit ziet en welke
ondersteuning geboden wordt. Op
https://jeugdhulpfriesland.nl/professionals
vindt u meer informatie.

Preventieve logopedie:
Een goede spraak-taalontwikkeling en het
effect ervan op de schoolloopbaan van
kinderen is voor de gemeente
Weststellingwerf één van de redenen om
preventieve logopedie te faciliteren.
Tot de zomer van 2018 was mevrouw
Janke de Vries verbonden aan basisschool
De Triade te Wolvega. Een van haar taken
was preventief logopedisch onderzoek
bij alle 4-5 jarigen in de gemeente
Weststellingwerf. Bij spraaktaalachterstand ontvingen de ouders een
advies over mogelijke behandeling door
een vrijgevestigde logopedist.
Soms was doorverwijzing naar een neuskeel en oorspecialist het advies.
Omdat mevrouw Janke de Vries met
pensioen is gegaan heeft de gemeente
samen met “De Stipe”
(Ondersteuningsteam Primair Onderwijs
Zuidoost Friesland) gezocht naar een
andere oplossing.
De taak preventief logopedisch
onderzoek wordt met ingang van mei
2019 uitgevoerd door de heer Jan Roze.
Op tijd op school:
We willen u vragen om de
kinderen op tijd naar school
te sturen of op tijd naar
binnen te brengen. Ook
willen we de ouders die de
kleuters naar binnen
brengen, vragen om na de
bel afscheid te nemen zodat

de leerkracht op tijd met de lesactiviteiten
kan starten.
Grote Rekendag:
Woensdag 29 mei is op de Wegwijzer een
Grote Rekendag gepland. En jawel, deze dag
staat grotendeels in het teken van rekenen.
Er zal niet alleen wat meer worden gerekend
dan andere dagen, er zal ook buiten de
reguliere methode gerekend worden.
Daarnaast ligt de nadruk op betekenisvol
rekenen. Het thema van de Grote Rekendag
is dit jaar is 'uit verhouding'. Er zullen dus
tal van rekensommen voorbij komen waarbij
er met verhoudingen zal worden gerekend.
Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak
patat voor een snackbar. Het verkennen van
dergelijke situaties leidt tot
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot
meetactiviteiten en het verkennen van de
ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel
is kinderen onderzoekend te laten rekenen.
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En
niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Als schoolbrede start wordt er om 9:00 uur
een grappige modeshow gegeven door het
docententeam van De Wegwijzer. Na afloop
van de modeshow hebben alle klassen een
geheel eigen rekenprogramma. Het belooft
een hele leerzame en betekenisvolle dag te
worden zo nog even vlak voor Hemelvaart!

GGD Fryslân/ Jeugdgezondheidszorg

Jeugdverpleegkundige: Reina Visser
Telefoonnummer: 088-2299898
reina.visser@ggdfryslan.nl
Gezondheidsbevorderaar: Mariëlle Bleeker
Telefoonnummer: 088-2299179
m.bleeker@ggdfryslan.nl

Doktersassistente: Anke Annema
Telefoonnummer: 088-2299881
a.annema@ggdfryslan.nl
Vragen over de ontwikkeling, opvoeding of
gezondheid van je kind? Voor al je vragen
over de opvoeding of gezondheid van je
kind kun je bij ons terecht. Zindelijkheid,
driftbuien, pesten... of een andere vraag?
Het JGZ team van de GGD biedt ouders vrijwillig en kosteloos - advies en
ondersteuning, wat voor gezondheids- of
opvoedingsvraag je ook hebt. Bijvoorbeeld
als je kind in bed plast of wordt gepest. Of
wanneer je je afvraagt wat voor regels je
moet stellen als het om internetten of
gamen gaat.
Je kunt je vragen stellen tijdens een
afspraak. Als je kind 5 jaar oud is,
nodigen we ouders en hun kind uit voor
een onderzoek gericht op vooral
lichamelijke ontwikkeling, gezondheid,
gedrag en opvoeding. In groep 7 komen
nodigen we weer alle kinderen en hun
ouders uit. Dan gaat het vooral over
psychische gezondheid, sociale
ontwikkeling, gedrag en opvoeding.
Maar je kunt ook tussendoor kun contact
opnemen met het JGZ team van de school
voor telefonisch advies, een afspraak of
een onderzoek. Daarnaast zijn ouders
altijd welkom op het inloopspreekuur van
het consultatiebureau.
Contactgegevens JGZ team:
Pedagoog: Sandra Huizinga
Telefoonnummer: 088-2299429
s.huizinga@ggdfryslan.nl
Jeugdarts: Thea Vermeulen
Telefoonnummer: 088-2299499
t.vermeulen@ggdfryslan.nl

Algemene nummer van de GGD Fryslân:
088-2299444
Inloopspreekuur is op elke donderdag van
9.00-10.00 op het consultatiebureau aan de
markt 11 te Wolvega (m.u.v.
schoolvakanties).
Afsluiting Muziekproject
De leerlingen hebben de afgelopen periode
muzieklessen gevolg door vakleerkrachten
van Kunst en Coo.
Dinsdag 4 juni sluiten ze het project af met
een demonstratie van wat ze hebben
geleerd. Hierbij zijn de ouders van de
betroffen leerlingen van harte welkom.
De leerlingen van de groepen 5 en 6
presenteren hun kunsten op de trombone,
klarinet en trompet van 12.30 tot 13.15 uur.
De leerlingen van groep 7 en 8 vertonen hun
kunsten op de gitaar en keyboard van 13.15
tot 14.00 uur.
De ouders van deze groepen ontvangen nog
een aparte uitnodiging.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens
het team,
Freerk Elzinga

