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START NIEUWE UNITS IPC
Afgelopen maandag zijn alle groepen gestart met hun nieuwe unit (thema) van
IPC! Via de leerkracht van uw kind(eren) ontvangt u nadere informatie over de
inhoud van de unit. We wensen alle kindereren en de leerkrachten weer: ‘great
learning, great teaching en great fun’ (slogan IPC) toe!!
Deze unit loopt door tot de voorjaarsvakantie. Voor het Kijkmoment (afsluiting)
hebben we dit keer een donderdag geprikt, dit zal zijn: donderdagmiddag 20
februari van 14.00-15.00u. Deze kunt u dus alvast noteren.
De eerste week na een vakantie besteden we altijd extra aandacht aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling en doen we groepsvormende activiteiten. Dit was
dus na de kerstvakantie ook weer het geval.

SCHOONMAAKAVOND: DANK VOOR UW HULP!
Gisteravond (donderdag 16 januari) was alweer
de derde schoonmaakavond van dit schooljaar.
Alle ouders/verzorgers die geholpen hebben
met poetsen: heel hartelijk dank voor uw hulp!
Naast de dagelijkse schoonmaak is het heel fijn
als met regelmaat ook even de extra zaken
worden aangepakt! Vanochtend rook het
heerlijk schoon in de school en konden de
kinderen en de leerkrachten aan het werk in
een fris lokaal!
De volgende schoonmaakavond staat gepland op maandagavond 9 maart. Wilt
u even checken of u deze avond bent ingedeeld?

010-5214555

START JEUGDCOACH OP SCHOOL

www.cbsboterdorp.nl

Voor de kerstvakantie berichtten wij u al dat we per januari een Jeugdcoach Op
School (afgekort tot JOS) zouden krijgen. De functie van schoolmaatschappelijk
werker is per 31 december 2019 komen te vervallen, in ons geval betrof dat dus
Joke Dubois (zie vorige nieuwsbrief).
In de eerste week na de kerstvakantie hebben we als team kennisgemaakt met
onze JOS-ser: Larisa Smits. Graag stelt zij zich ook aan u voor en daarnaast kunt
u ook lezen wanneer zij op school aanwezig is:

info@cbsboterdorp.nl

VERVOLG: JEUGDCOACH OP SCHOOL
Ik ben Larisa Smits-Ivanov en vanaf 6 januari start ik
hier op school als Jeugdcoach op School (JOS). Ik
ben er voor iedereen die vragen heeft op het gebied
van opgroeien & opvoeden. Ouders, leerlingen en
leraren kunnen bij mij langs komen als er
ondersteuning nodig is.
Ik ben op vaste momenten aanwezig op school en
iedereen kan bij mij binnen lopen voor advies. Het is
soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er
problemen zijn bij kinderen en/of binnen het gezin. Ik
hoop dat iedereen die vragen of twijfels heeft,
gewoon even langs loopt en dat de stap om hulp te
vragen hierdoor wat makkelijker wordt.
De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één
Als JOS leg ik de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de
jeugdhulpverlening. Ik bied de hulp aan op school of thuis. Ik heb de mogelijkheid
om van lichte tot intensieve trajecten in te zetten en mijn hulp duurt maximaal 6
maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in
de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakel ik in overleg met ouders
Team Jeugd in van de gemeente.
Op elke school is er een team dat zich bezig houdt met zorgondersteuning. De
jeugdcoach sluit daarbij aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het
Team Jeugd van de gemeente Lansingerland.
Heb je vragen?
Ik ben hier op school aanwezig op:
dinsdag van 8.15u tot 11.15u
Ook ben ik bereikbaar per e-mail via
l.ivanov@schoolformaat.nl of via het
telefoonnummer
[06 – 46 17 91 95.
Daarnaast heb ik ruimte om bij u thuis
te komen wanneer er een hulpvraag is
rondom de opvoeding en ontwikkeling
van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Larisa Smits-Ivanov

INSCHRIJVEN BROERTJES / ZUSJES
In deze periode van het schooljaar kijken we qua
leerlingaantal alvast vooruit naar het komende schooljaar
2020-2021. We willen graag een goede inschatting
kunnen maken hoeveel kinderen er in het komend jaar op
onze school onderwijs zullen genieten!
Mocht u daarom (een) kind(eren) hebben die in het
komend schooljaar 4 jaar wordt en nog niet ingeschreven
staat, zou u dan bij Marian of Joke een inschrijfformulier
willen ophalen? Wilt u deze dan inleveren, tezamen met
een kopie van een officieel document waarop het BSNnummer van uw kind vermeld staat. Via Arianne (onze
administratrice) ontvangt u dan een bevestiging van
inschrijving terug.

CADEAUTJES VOOR STICHTING JARIGE JOB
In de adventsperiode en tijdens de kerstviering hebben
we als school flink gespaard én een mooi bedrag op
gehaald voor Stichting Jarige Job (zie Nieuwsbrief van 18
december jl.)
Jarige Job houdt in januari nog een mooie actie: wanneer
u nu na de feestdagen cadeautjes over hebt, dan kunt u
deze op een heel makkelijke manier doneren aan de
stichting.
Jarige Job zorgt er dan voor dat deze cadeautjes terecht
komen bij jarige kinderen in Nederland die anders nooit
een cadeautje krijgen. Voor meer informatie:
https://www.stichtingjarigejob.nl/cadeau-doneren-januari/

GEVONDEN VOORWERPEN
Onze gevonden-voorwerpen-kast is weer aardig
gevuld met allerhande spulletjes: kleding,
handschoenen, sieraden, sjaals e.d.
Mocht u wat kwijt zijn, oftewel: waarschijnlijk is uw
kind iets kwijt ;-), komt u dan even kijken in deze
kast.
Hij staat direct rechts in onze hal bij de voordeur.
Wij maken hem graag weer leeg…!

