
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agenda 
 
17, 18 en 19    juni Kamp groepen 8 
donderdag 18 juni Verkeersexamen groep 7 (theorie) 
donderdag 25 juni Doorschuifmiddag 
maandag      6 juli afscheidsavond groep 8a 
dinsdag         7 juli afscheidsavond groep 8b 
 

 
Jarig? Van Harte Gefeliciteerd! 
 
13  juni  Rosalynn Vink stap 4/5   
16 juni Kayleigh de Kruyff groep 6   
   Melody Leeuwis groep 5 
17 juni Marlene Eimers groep 8a 
 Joëlle Rongen stap 8/9   
     
 

 
 

 
Groepen 8 gaan tóch op kamp en voeren afscheidsmusical op 

 
Gelukkig hebben we toch een oplossing gevonden om met de groepen 8 op kamp te gaan! 
Alle kinderen zijn overdag aanwezig (17, 18 en 19 juni).  
Groep 8a en 8b blijven ieder 1 nachtje overnachten.  
 

 
 
 
Ook de afscheidsmusical gaan , in aangepaste vorm, door op 
maandag  6 juli en dinsdag 7 juli. 
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Beste ouder(s) en of verzorger(s), 
 
Wij, (school)maatschappelijk werkers vanuit STMR willen graag aandacht hebben voor kinderen met 
gescheiden ouders. Er zijn veel veranderende gezinssituaties doordat ouders gaan scheiden en nieuwe relaties 
aangaan. Wij willen hier graag op inspelen door een “Kind en Scheiding” groep te starten voor leerlingen 
uit de groepen 6,7, en 8. 
 
Leerkrachten op scholen zien ook dat er veel kinderen zijn die te maken hebben met ouders die gaan scheiden 
of gescheiden zijn. 
Voor sommige kinderen is het al wat langer geleden dat zij met de feitelijke scheiding te maken hebben 
gekregen, maar door het verdriet en/of de zorgen van hun klasgenootjes komt het bij hen ook weer op de 
voorgrond. 
De ervaring leert dat kinderen elkaar goed kunnen steunen. 
 
Vanuit het (school)maatschappelijk werk willen we daarom het volgende aanbieden: 
We starten een laagdrempelig ondersteuningsgroepje, dat vijf keer bijeenkomt. Angela 
Litjens gaat dit groepje leiden. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Het groepje komt op de volgende maandagen van 15.30 uur tot 16.30 uur bij elkaar in onze 
trainingsruimte aan de Nieuwe Aamsestraat 84C in Elst:  
31 augustus, 7 september, 14 september, 21 september en 28 september. 
 
Tijdens deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:  

 Laten zien dat je als kind niet hoeft te kiezen 

 Leren aangeven wat je als kind wil 

 Vragen van de kinderen beantwoorden 

 Steun bieden aan elkaar 
 
Tevens willen we voorafgaand u als ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een informatieve bijeenkomst 
waarin we u meer vertellen over de inhoud van de “Kind en Scheiding” groep. Deze bijeenkomst zal 
plaatsvinden op 24 augustus van 15.30 uur tot 16.30 uur op dezelfde locatie als de bijeenkomsten voor de 
kinderen. Na afloop van de training zullen we u een terugkoppeling geven van onze indruk van uw kind tijdens 
de  bijeenkomsten training, dit zullen we telefonisch of via de email doen. 
 
Wij denken dat deelnemen aan het ondersteuningsgroepje een extra steuntje in de rug geeft, want als 
kinderen in hun hoofd nog bezig zijn emoties te verwerken hebben ze minder ruimte om te leren. 
 
Voor inhoudelijke informatie mag u contact opnemen met Maud Willems (mwillems@stmr.nl/0610023677). 
 
Als u graag wil dat uw kind deelneemt aan deze ondersteuningsgroep mag u een e-mail sturen naar 
mwillems@stmr.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 10 juli  2020. 
 
 
Met vriendelijk groet,  
 
Laura Thijsen, Angela Litjens & Maud Willems  
Schoolmaatschappelijk werkers STMR 
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