
Nieuwsflits 19 mei 2022
Spoorbuurt in actie
Deze week zijn de sponsor formulieren mee naar huis gegeven!

Onze eerste editie van:

31 mei IKC Spoorbuurt in Actie!

Vanaf 12.30 uur zet de Spoorbuurt de deuren open voor

iedereen die belangstelling heeft. (Groot)ouders, buren,

tantes, de oppas… Iedereen is van harte welkom! Wat is er te

doen? De kinderen kunnen aangemoedigd worden bij hun

sponsorloop (voor de tijd, zie schema). Zoek hiervoor een

plekje langs de aangegeven sponsorloop route of op de

tribune. Daarnaast is er van alles te doen en te koop. De

kinderen hebben zelf bedacht waar ze geld mee op willen

halen voor ‘Stichting Leeuw’ en zullen hiervoor ook flyers gaan

verspreiden. Via de winkelroute kunt u langs de groepen om,

tegen een zelfgekozen bedrag, iets te kopen (via QR-code of

contant). De kinderen mogen ook even uit de groep om u te

voorzien van een rondleiding door de school.

We hopen op een succesvolle eerste editie. Tot dan!

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) is onderdeel van de basisondersteuning op school. Elke

leerling, ouder of leerkracht kan laagdrempelig vragen stellen over allerlei zaken die samenhangen

met opgroeien en opvoeden. Samen met de leerling, de ouder en/of leerkracht kijkt de SMW-er wat

of welke hulp er nodig is om de vraag op te lossen. Als korte begeleiding voldoende is, dan doet de

SMW-er dit zelf. Dit kan op school of thuis bij het gezin. Is er andere hulp nodig? Dan kan de SMW-er

meedenken, adviseren en/of doorgeleiden naar de juiste hulp. Ook kan de SMW-er leerkrachten

ondersteunen door middel van handelingsadviezen en/of aansluiting bij OT overleggen.

Heeft u vragen over het SMW en hoe u hen kunt bereiken? Dan kunt u terecht op school, bij de

leerkracht en/of intern begeleider, en/of via de website Schoolmaatschappelijk Werk | Hollands

Kroon, alwaar u meer informatie en contactgegevens van de SMW-ers vindt.

Studiedagen
Volgende week woensdag, 25 mei, hebben alle Sarkonscholen een gezamenlijke studiedag. Er is dan

geen school. Op vrijdag 24 juni is dan de volgende studiedag voor het team onderwijs. Dit tevens de

laatste van dit schooljaar.

https://www.hollandskroon.nl/inwoners/incluzio/schoolmaatschappelijk-werk
https://www.hollandskroon.nl/inwoners/incluzio/schoolmaatschappelijk-werk


Hemelvaartweekend
Volgende week donderdag en vrijdag zijn wij gesloten vanwege de Hemelvaart. Maandag 30 mei is

de eerste lesdag na het weekend.

Hartelijke groet,

Dennis Burger

Directie IKC Spoorbuurt


