
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
15 t/m 20 maart Week van de lentekriebels 
Donderdag 19 maart Kangoeroewedstrijd (09.00-10.00) 
23 mrt t/m 3 april Project ‘Heel Stap voor Stap bakt’ 
Donderdag 2 april Verkeersexamen theorie – groep 7 
Vrijdag 3 april Voorjaarsfeest 
Woensdag 8 april Podiumochtend stap 4/5, groep 5 en 8b 

Jarig? Gefeliciteerd! 
MAART    
8 Jill Janssen 6/7 stap 
10 Lieke van Domselaar 6/7 stap 
11 Danisha van den Thillart 4/5 stap 
13 Julian Hermsen 4/5 stap 
 

Schoolfruit volgende week 
 
 
 
 

1 ananas per 10 leerlingen 1 grapefruit per 4 leerlingen 1 boer erik peer per 2 leerlingen 

Proefperiode wijzigingen overblijven 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn we begonnen met het overblijven in de nieuwe vorm: 

- Kleine groepen om over te blijven:  
o groep 8a en 8b samen 
o groep 6 en 7 samen 
o groep 4 en 5 samen 
o stap 6/7 en 4/5 samen 
o groep 1/2/3 apart. 

- Iedere groep eet bij een leerkracht in een klaslokaal met ondersteuning van een overblijfouder. 
- Na een half uur lunchen wordt er een half uur buiten gespeeld o.l.v. leerkrachten en overblijfouders. Hiervoor is 

extra buitenspelmateriaal aangeschaft. 
 
Wijziging onderbouw tijden 
Ook zijn we gestart met  een proef met gewijzigde middagaanvangstijden voor de onderbouw. De lessen starten ’s 
middags niet meer om 13 uur, maar om 12.45 uur. Net zoals in de bovenbouw. Er is dan ook geen inloopmoment. 
Indien u uw kind tussen de middag ophaalt om thuis te eten,  dan is het de bedoeling dat uw kind dus om 12.45 weer op 
school is. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan bent u vrij om uw kind tot 13.00 uur in de klas te brengen.  
Het is een proefperiode: we kijken of we het overblijven met deze veranderingen positief kunnen verbeteren. 
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Zo werkt het schoolmaatschappelijk werk 
 
Het schoolmaatschappelijk werk is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het even niet zo 
lekker loopt, of wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er!  
 
Hoe gaan wij te werk? 
Als je als ouder(s) het gevoel hebt dat het fijn kan zijn als wij eens met je meedenken, kun je contact met ons opnemen 
via de mail. Het is ook mogelijk om via school met ons in contact te komen, leerkrachten en intern begeleiders weten 
hoe ze ons kunnen bereiken. 
 
Als we jouw vraag hebben ontvangen, nemen we contact met je op om een eerste afspraak te maken. Tijdens deze 
eerste afspraak gaan we dieper in op je vraag/probleem/de situatie. We nemen de tijd om te achterhalen wat er speelt 
om vervolgens samen te bekijken wat je graag anders zou willen en wat daarvoor nodig is. Soms blijkt één gesprek 
voldoende, soms zijn er wat meer gesprekken nodig en/of besluiten we dat het wenselijk is als wij een aantal gesprekjes 
gaan voeren met je kind.  
 
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen vinden, 
hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
Contact 
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, dinsdag, 
woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend bereikbaar via lthijsen@stmr.nl.  
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