
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 
30 september t/m 11 oktober Kinderboekenweek 
16 oktober Studiedag - vrij !  
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
 

 
 
 
Jarig? Gefeliciteerd! 
 
1 oktober  Timo de Vries  groep  5              
4 oktober  Carice van den Hof  groep  7 
6 oktober Fien Bouman   groep  4 
6 oktober  Jaimy Verhagen   groep  6 
9 oktober  Luca Leerentveld   groep  5 
10 oktober  Giel van de Pas    stap 1/2 
12 oktober  Dani Janssen   groep  8 
13 oktober  Dris Hemeltjen   groep  7 
13 oktober  Kadidia Traore   stap 5/6 
13 oktober  Jaylano Zanini    stap 1/2  
 
 
 
 
 

Overblijven en BSO 
 
Wilt u doorgeven wanneer uw kind overblijft en / of naar de BSO gaat? Dit kan nog steeds via onze website. Daar kunt u 
iedere twee weken de informatie doorgeven. 
 
 
 
 

Sparen voor onze schoolbieb: spaar je mee? 
 
Ook dit jaar kunnen we weer boeken sparen voor de schoolbieb. Het is voor school een mooie manier om de bieb uit te 
breiden met gratis boeken. 

 
Het werkt het Sparen voor de Schoolbieb? 

 U koopt tijdens de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober) een 
kinderboek bij een Bruna-winkel. 

  Lever uw kassabon in op school bij Janette Huisman of de leerkracht van 
uw kind vóór 1 november. 
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 Wij leveren de kassabonnen in bij de Bruna-winkel in Elst. 

 De school mag voor 20% van het totaalbedrag van de kassabonnen kinderboeken uitzoeken. 

 
 
  

Het schoolmaatschappelijk werk aan het werk! 
 
De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn gestart en alles is weer, binnen de veranderende en anderhalve meter 
maatschappij, langzaam aan opgepakt! 
 
We hebben een (vorig) schooljaar afgerond waarin kinderen veel thuis zijn geweest. Daarop volgde een zomervakantie 
waarin diverse vakanties zijn afgezegd en sommige gemaakte plannen niet door konden gaan. Deze afgelopen periode 
kon veel van jou als ouder vragen, en wellicht nog steeds. 
 
Het SMW 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!  
 
Met bijvoorbeeld de volgende vragen kun je bij ons terecht: 

 Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn dochter beter naar me luistert? 

 Wij gaan scheiden, hoe kan ik mijn kinderen zo goed mogelijk steunen? 

 Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, ik weet niet waar het door komt. 

 Ik heb het gevoel alsof ik continu aan het straffen ben thuis, hoe kan ik dit veranderen? 

Als ouder zit je midden in de opvoedsituatie en doe je wat je kunt, het kan helpen als iemand die buiten de situatie staat 
je verhaal aanhoort en met je meedenkt. 
 
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen vinden, hieraan zijn geen kosten 
verbonden. 
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en 
vrijdagochtend bereikbaar via L.thijsen@santepartners.nl.  
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Even voorstellen......

Heb jij andere leuke ideeën of tips en wil je die met mij delen? 
Mail mij dan via julia@kinderburgemeesteroverbetuwe.nl. Volg je mij al 
op Instagram@Julia_kinderburgemeester? Daar hou ik je op de hoogte 
van al mijn werkzaamheden als kinderburgemeester!

Wie ben ik?

Hallo, ik ben Julia! 
Sinds juli dit jaar ben ik de 
kinderburgemeester van Overbetuwe. Ik ben 11 jaar, woon in Elst en zit 
op De Wegwijzer. Ik hou van hockey en turnen en sieraden maken. 

Wat ga ik doen?
Er is een aantal onderwerpen waar ik als kinderburgemeester dit jaar 
mee aan de slag ga. Bijvoorbeeld fietsveiligheid, sporten voor iedereen 
ook al kunnen je ouders het moeilijk betalen, activiteiten voor ouderen 
(misschien digitaal) en ik zou het leuk vinden dat jongeren wat meer 
leren over de politiek. 

Wil je alvast meedenken & de enquête invullen?
Wist je dat de gemeente binnenkort aan de slag gaat met een nieuw 
plan voor alle speel- en sportplekken en ommetjes in Overbetuwe? 
Daar mogen wij allemaal over meedenken. Waar vind jij het leuk om te 
spelen, of juist niet en heb je nog goede ideeën voor speel- of sport-
plekken? Scan de QR code en vul de enquête in. Lukt het niet met de 
QR code, ga dan naar www.overbetuwe.nl/spelen. Vergeet niet om je 
ouders ook te vragen om de enquête in te vullen. 
Je hebt t/m 16 oktober. Ik ben benieuwd naar jullie reacties!

Hoe kun je mij bereiken of volgen?



Even voorstellen......

De antwoorden helpen ons een plan te maken voor speel- en 
sportplekken en ommetjes voor bewegen in de buurt. Ook kijken we 
naar de demografische ontwikkelingen (hoeveel mensen van welke 
leeftijd wonen er in een bepaalde buurt) en houden we rekening met 
het spelen van nu zoals natuurlijk spelen. We kunnen nooit alle wensen 
vervullen, maar we doen wel ons best daar naar toe te werken.

Scan de QR code op de andere zijde van deze flyer of ga naar 
www.overbetuwe.nl/spelen. 
Heel veel plezier met het invullen van de enquête!

Wie ben ik?

Hallo, ik ben Dimitri Horsthuis-Tangelder. 
Wethouder bij de gemeente Overbetuwe. 

Wat is eigenlijk ‘speelbeleid’, ik leg het jullie uit!
Het speelbeleid is een plan waarin beschreven staat wat de gemeente 
de komende jaren gaat doen om de speel- en sportplekken en 
ommetjes te verbeteren zodat het meer aansluit bij de wensen van de 
inwoners. Ook staat in dit plan hoeveel geld er is om dit uit te voeren.

Waarom vragen we jullie om de enquête in te vullen?
We gaan binnenkort aan de slag met een nieuw speelbeleid. 
Om dat beleid te kunnen maken willen graag weten wat alle inwoners 
belangrijk vinden bij het bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de 
buitenlucht. Waar vind je het leuk om te spelen, wat kan beter of mis-
schien heb je wel hele goede ideeën! Vraag ook je ouders/verzorgers, 
broertjes of zusjes om de enquête in te vullen. De enquête is anoniem 
en het duurt ongeveer 5-10 minuten om hem in te vullen. 
Na 16 oktober sluiten we de enquête en gaan we alle resultaten 
verwerken. In de aankomende jaren zijn de lokale speelprojecten 
gebaseerd op de input die we nu ophalen, dus jullie tips en suggesties 
zijn heel belangrijk.

Wat gaan we met alle ingevulde enquêtes doen?



Op de avond van de digitale bijeenkomst 
kunt u vanaf 19.45 uur in Teams
inloggen, waarna u wordt uitgenodigd 
om deel te nemen aan de digitale 
opvoedavond.

Gespreksleiders: 
Maud Willems (schoolmaatschappelijk 
werk) en Sylvia Swagten (Sociaal Team 
Overbetuwe)Digitale opvoedavond voor ouders/verzor-

gers van kinderen in de leeftijd 4-12 jaar.

Aan de hand van diverse vragen en stel-
lingen gaan we met elkaar het gesprek 
aan of u (door de afgelopen tijd) anders 
bent gaan kijken naar het opvoeden van 
uw kind. Wat heeft u gemerkt als ouder 
en waar bent u tegenaan gelopen? Zijn er 
dingen die u meeneemt vanuit de afgelo-
pen periode?

Wanneer?
Maandag 26 oktober van 20.00 - 21.00 
uur via Microsoft Teams. 

Aanmelden
Aanmelden voor deze avond doet u per 
email via m.willems@santepartners.nl. 
Graag vóór 17 oktober 2020. Wilt u in de 
e-mail aangeven hoe oud uw kind is en 
naar welke school uw kind gaat?
  
We organiseren de avond via Microsoft 
Teams. Nadat u zich heeft opgegeven 
maken we een groep aan in Teams waar-
voor u een uitnodiging per e-mail krijgt. 

Onzekerheden

Verveling

Mijn kind is 

bang

Terugblikken en vooruit kijken

Vakanties

Mijn kind 
luistert niet 
naar mij

Is opvoeden in de afgelopen en 
komende maanden veranderd?


