Ouderraad
Er hebben zich opnieuw nieuwe leden voor de ouderraad aangediend. Fijn en welkom. Er is
nog ruimte voor 3 nieuwe ouders. Dus: wilt u ons helpen bij de organisatie van activiteiten
op school? Meld u zich dan even bij de voorzitter van de ouderraad, Barbara, zie
schoolgids, of bij mij/ eigen leerkracht. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.
Leus van de maand
De poster hangt er al een tijdje (“begin de dag goed en zeg elkaar goedemorgen”) en ik
moet hoognodig weer een andere leus ophangen. De komende maand hebben we extra
aandacht voor het ophangen van jassen en tassen. Zeker in deze wintermaanden een
uitdaging. Opgeruimde gangen zorgt voor netheid en het is een stuk veiliger als er niks op
de grond ligt. Dus jassen en tassen graag ophangen.
Vrijwillige ouderbijdrage
Nogmaals: de ouderraad heeft brieven verspreid met de vraag uw ouderbijdrage over te
maken. Het rekeningnummer: NL 59 RABO 0335 4443 93
Wilt u z.s.m. uw ouderbijdrage betalen? Dit mag ook bij de eigen juf/meester.
Sociaal wijkteam
We hebben in school veel oog voor het welzijn van uw kind. Daarom organiseren wij
mensen op school om u en uw kind te helpen als u zorgen heeft. Of als wij zorgen hebben.
Ik noem Afke Nynke onze schoolmaatschappelijk werkster, ik noem mevr. Aukje Wouda
onze orthopedagoog en ik noem juf Frieda onze gedragsdeskundige die bij bv. pesten
gevraagd kan worden om hulp bij de aanpak. En dan is er ook nog het sociaal wijkteam. Zij
zijn actief in en vlakbij de school. Ik wil u voorstellen:
Sommigen van jullie kennen ons misschien wel, maar waarschijnlijk ook veel van jullie niet. Wij stellen
ons dan ook graag even aan jullie voor, zodat jullie weten wie er op het schoolplein staan.
Wij zijn Erwin Tol en Beanka Brouwer van Sociaal wijkteam Noord aan de Keidam 2 in Leeuwarden.
Wij zijn werkzaam als sociaal werkers binnen de wijken Bilgaard en de Vrijheidswijk. Om aan te sluiten
bij de ondersteuningsbehoefte en zichtbaar en benaderbaar te werken, zijn wij wekelijks aanwezig
op de Prins Mauritsschool.
U als ouder kunt bij ons terecht met al uw vragen en zorgen. Bijvoorbeeld op het gebied van werk,
inkomen, wonen of het opvoeden van kinderen. Om de stap wat gemakkelijker te maken zijn wij op
de Prins Maurits aanwezig iedere maandag van 13.00 uur tot 14.00 uur. U kunt ons aanspreken op het
schoolplein of vragen om een afspraak.
Wij bieden hulp, advies en ondersteuning aangepast op uw situatie en hulpvraag.
Naast dat wij aanwezig zijn voor ouders, werken wij ook samen met de meesters en juffen van deze
school. Eens per maand sluiten wij aan bij het ZAT-overleg (zorg en advies team) en ieder kwartaal
organiseren we samen met de Prins Mauritsschool de ouderkamer.
Voor verdere vragen, trek gerust aan onze mouw op maandagmiddag.

Tot ziens! Groeten Erwin & Beanka
IKCPRINSMAURITSLEEUWARDEN

Agenda
- 4 december bezoek van de Sint
- 21 december kerstviering met de kinderen
- 24 december t/m 4 januari kerstvakantie
- in week 06-2019 mag u het volgend informatiebulletin verwachten
Namens het team van IKC Prins Maurits,
A. de Ruiter

