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Donderdag 10 november 18.00 - 19.00 uur: LICHTJESAVOND!

Komt u ook langs om onze lampionnen te zien schitteren? Deze

avond zullen de lampionnen van alle kinderen van IKC

Spoorbuurt worden tentoongesteld in de school en u bent van

harte welkom om ze te komen bewonderen. De lampionnen

zullen langs een looproute in de school staan, te beginnen bij

het kantoor van de directie. Er wordt koffie en thee

geschonken en voor de kinderen zal er natuurlijk iets lekkers

zijn. We hopen u 10 november te ontmoeten!

Verkeersgedrag
Sinds deze week is de zijpoort voor een aantal weken gesloten vanwege renovatiewerkzaamheden
aan het huizenblok grenzend aan de schoollocatie. Dit zorgt voor extra verkeersdruk op de ingangen
aan de Nieuweweg. Het is fijn om te zien hoe er door u rekening wordt gehouden met deze situatie.
Helaas zijn er, ondanks alle eerder verstrekte informatie, het aanspreken van personen en dergelijke
nog steeds mensen die de auto op de gele streep parkeren, de stoep gebruiken als kiss en ride zone,
parkeren op het zebrapad of de auto op de opritten van onze omwonenden zetten. Dit tot grote
ergernis van hen en ons! We met klem om u aan de verkeersregels te houden en in het belang van de
verkeersveiligheid en de doorstroming andere oplossingen te kiezen. Wij hebben zelf afspraken
gemaakt met de busjes van werkmensen die op onze locatie aanwezig zijn (niet parkeren op het
plein). Daarnaast hebben we contact gezocht met handhaving van de gemeente en zullen binnenkort
controles worden uitgevoerd op de naleving van de verkeersregels.

Inbraak
In de nacht van 17 op dinsdag 18 oktober is er ingebroken in het directiekantoor van IKC Spoorbuurt.
Naast de schade vanwege het met geweld openbreken van de school is er vrijwel geen
noemenswaardige buit voor de inbreker(s). Mocht u iets gezien hebben rond die datum of tijdstip
dan kunt u dit melden bij de directie.

Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders/verzorgers,
De scholen zijn inmiddels alweer enkele weken begonnen. Hopelijk hebben jullie een fijne zomer
achter de rug.
Ook ik, Merel, wil weer even van mij laten horen als schoolmaatschappelijk werker.

Om de week ben ik aanwezig op school, waar ik inloopspreekuur heb op donderdag van 10.00-12.00
uur.



Schoolmaatschappelijk werk kan u ondersteunen bij kleine opvoedingsvraagstukken, of wanneer u of
uw kind tegen iets anders aanloopt. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met een scheiding of verlies,
negatieve gedachten, een laag zelfbeeld, maar ook bijv. pesten en gepest worden.

De start van het schooljaar wordt in het onderwijs ook wel de Gouden Weken genoemd. Dit staat in
het teken van groepsvorming, waarin leerlingen en leerkrachten elkaar en de groepsregels weer gaan
leren kennen. Hierin wordt een goede basis gelegd voor een fijne sfeer in de klas.

Voor kinderen is het hierbij van belang om weerbaar te zijn om beter met plaag-/ pestgedrag om te
kunnen gaan. Helaas gaat dit niet bij alle kinderen vanzelf, daarom geef ik u tips hoe u hier thuis met
uw kind aan kan werken.

Tips om uw kind weerbaar te maken tegen pesten;

· Vergroot het zelfvertrouwen van uw kind. Dit kunt u doen door uw kind zoveel
mogelijk zelf oplossingen te laten bedenken, positief te leren denken uw kind
complimenten te geven.
· Geef uw kind inzicht in hoe het overkomt op anderen. Misschien is uw kind zich
niet bewust van zijn houding en welk effect dit heeft.  Ga eens samen met uw kind voor
de spiegel staan en oefen verschillende houdingen: onzeker, zelfverzekerd, boos of
verlegen, zodat uw kind dit verschil ervaart.
· Oefen met uw kind om een stevige houding te hebben. (Denk aan een stevige
boom of aan een trotse pauw) Als uw kind stevig voor de spiegel heeft gestaan, zal het
merken dat deze houding helpt om je zeker te voelen en voor jezelf op te komen.
Eventueel kunt u rollenspellen doen om hiermee te oefenen.
· Neem regelmatig de tijd om te kletsen met uw kind. Zo weet u wat uw kind
bezighoudt en kunt u situaties bespreken.

· Bespreek samen welke manier van reageren kan helpen. Vaak wordt ‘negeren’
als oplossing genoemd maar dat kan heel lastig zijn, zeker als uw kind zich geraakt
voelt. Misschien kunt u met uw kind een van de volgende manieren/ reacties
bespreken;

○ Duidelijk je grens aangeven: ‘Ik vind het niet leuk dat je …., hou ermee op!’
○ Zelfrespect tonen: ‘Dat is jouw mening, ik vind het wel mooi’.
○ Je schouders ophalen en zeggen: ‘Pfff, ‘Boeiend’.
○ Negeren en stevig weglopen.
○ Naar andere kinderen toegaan die wel aardig doen.
○ Hulp zoeken bij de leerkracht of een andere volwassene, bijv. in de buurt gaan staan.

Ga in gesprek op de plaats waar het pesten voorkomt. Maak het bespreekbaar!

Mocht u vragen hebben nu of gedurende het schooljaar, schroom dan niet om contact met mij op te
nemen.

Ik kijk graag hoe ik u en uw kind kunnen ondersteunen en denk graag met u mee.

https://www.apetrotsekinderen.nl/leer-jouw-kind-positief-zichzelf-te-denken/


Voor verdere informatie over het schoolmaatschappelijk werk en mijn contactgegevens verwijs ik u
naar de website;

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) | Hollands Kroon

Groet,

Merel Ursem – SMW IKC Spoorbuurt en de Tweewegen

Actie voor de Voedselbank
Helpt de voedselbank ook kinderen?

Ja zeker! Veel zelfs, voedselbanken vinden het onacceptabel dat er

in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met

honger naar school gaan, het komt overal in Nederland voor. Elk

jaar helpen de voedselbanken duizenden kinderen aan eten, in

2019 maar liefst 33.000 kinderen.

Er wordt naar gestreefd om te voldoen aan de Richtlijnen van de

Schijf van Vijf, maar daarbij zijn de voedselbanken wel afhankelijk

van wat ze gedoneerd krijgen.

In de periode van 31 oktober t/m 11 november is het mogelijk om een donatie te doen voor de

voedselbank bij IKC Spoorbuurt. Er zullen zwarte kratten op het podium staan waar u uw donatie in

kunt leveren. Graag houdbare spullen zoals:

● Pasta, rijst, couscous, aardappelpuree.
● Pastasauzen, soep.
● Ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas).
● Vlees en vis in blik.
● Groente en fruit in blik.
● Zonnebloem- of olijfolie.
● Houdbare melk.

Alvast heel erg bedankt!

Hartelijke groet,
Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt

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


Activiteiten van samenwerkingspartners en verenigingen

Afscheid Judy Lie

15 december 2022 zal de laatste werkdag zijn van onze

jeugdarts, Judy Lie. Judy heeft 38 jaar gewerkt als

jeugdarts, binnen de gemeente Hollands Kroon.

We willen haar graag een bundel met mooie woorden,

foto’s tekeningen etc. meegeven. Mochten jullie: ouders,

verzorgers, opa’s/ oma’s, leerkrachten, kinderen die bij

haar op het consultatiebureau zijn geweest of andere

bekenden nog een mooie anekdote, een paar lieve

woorden, een foto, een tekening of iets anders, met haar

willen delen. Stuur dit dan voor 28 november naar:

sgeus@ggdhn.nl of jwever@ggdhn.nl

Graag vermelden onderwerp: pensioen Judy

Of stuur het naar:

JGZ Anna Paulowna

t.a.v. Susan de Geus

De Verwachting 9

1761 VM Anna Paulowna

Wij zorgen dan dat het mooi wordt gebundeld. Alvast bedankt!

Joyce de Wever en Susan de Geus, jeugdverpleegkundigen in Anna Paulowna

P.S. Judy schreef heel veel op “geeltjes”, dus een paar mooie woorden op een post-it is ook al leuk.

mailto:sgeus@ggdhn.nl
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