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Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief ontvangt u vandaag een nieuwe editie van het                 

SchoolnieuWS. Tijdens de persconferentie van gisteravond is bevestigd dat de sluiting van de scholen               

met tenminste één week wordt verlengd. Deze en volgende week wordt er dus in ieder geval nog                 

OnderWijS op afstand gegeven. Hopelijk kunnen we maandag 25 januari weer naar school, maar dat is                   

nog allerminst zeker. 

 

De afgelopen twee weken stonden we z’n allen voor een enorme uitdaging. We hebben gezien dat                

nagenoeg alle kinderen op de contactmomenten aanwezig waren en dat zij serieus met hun werk bezig                

zijn geweest. Ontzettend fijn. Dit betekent ook dat u als ouders het grotendeels heeft weten te regelen                 

en dat is in veel gevallen een aardige klus. Naast zorgen om het onderwijs van uw kind, heeft u wellicht                    

ook zorgen over uw eigen werk of om de gezondheid van uzelf of iemand in uw nabije omgeving. Goed                   

om te merken dat u zich inzet om het OnderWijS op afstand te laten slagen. Wanneer u hierbij hulp of                      

tips van ons nodig heeft, dan hopen we dat u ons of de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) weet te                   

bereiken.  

 

Met vriendelijke groeten, namens het team, 

Mariët Korteweg en Gerbert Boor 

  

 

Extra uitgiftemoment. De verlenging van de sluiting van de scholen brengt onder andere een extra               

uitgiftemoment met zich mee. De kinderen van alle groepen hebben weer nieuwe materialen nodig.  

Het extra uitgiftemoment voor alle groepen is gepland op maandag 18 januari. U bent welkom op                

school tussen 09.00 uur en 16.00 uur. De spullen van de kinderen liggen in hun lokalen klaar. Er mag                   

één ouder tegelijk in een klaslokaal zijn. Mariët en/of Gerbert is op school aanwezig.  

Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om de spullen op te halen, kunt u wellicht hulp van een                    

andere ouder inschakelen. Ook mogen de kinderen (vanaf groep 3/4) zelf hun materialen ophalen. We               

willen de ouders (één per gezin) vragen om bij het betreden van de school een mondkapje te dragen                  

en de 1,5 meter in acht te nemen. 

 

Noodopvang. Ook de komende week is er weer noodopvang voor de kinderen geregeld op De               

Regenboog. De opvang is van 08.30 uur tot 13.30 uur. Tijdens de opvang zijn er altijd twee leerkrachten                  

van De Regenboog en / of Wilhelminaschool aanwezig. Zij worden waar mogelijk ondersteunt door de               

stagiaires van beide scholen. Ten opzichte van de eerste lockdown zijn er aanzienlijk meer kinderen die                

gebruik maken van de noodopvang. We zien op een aantal dagen een verdubbeling van de aantallen. Dit                 

is een landelijke tendens. Een verzoek aan u: kijk, voordat u een beroep doet op de noodopvang, naar                  

de mogelijkheden voor opvang door vrienden, klasgenoten, familie en dergelijke. Mocht u het niet zelf               

kunnen regelen en heeft u en / of uw partner een beroep dat tot de cruciale beroepen behoort, dan kunt                    

u contact opnemen met Mariët via het ouderportaal of mailen naar mkorteweg@cbswilhelmina.nl 

 

Leuke en leerzame tip. Heutink (schoolleverancier van educatieve materialen) heeft na de            

kerstvakantie een nieuw programma ontwikkeld: hét middagprogramma. De kinderen kunnen aan de            

slag met maken, bewegen, vragen, weten, ontdekken en meer. Heutink stelde dit leuke én leerzame               

programma samen met korte en krachtige activiteiten van maximaal 15 minuten. Wellicht een tip waar u                

gebruik van kunt maken als de kinderen klaar zijn met het schoolwerk. Op www.heutink.nl vindt u meer                 

informatie. 

 

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 
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Werkhouding. Ondanks dat u geen juf of meester bent en u uw handen vol hebt aan uw werk en de                    

opvang van uw kinderen willen we uw aandacht vragen voor dit onderwerp: we zien dat kinderen                

regelmatig hangen of liggen achter hun chromebook. Het is van belang dat de kinderen een actieve                

werkhouding hebben. Zowel om goed na te kunnen denken als voor hun lijf. Ook zien we dat er veel                   

kinderen eten tijdens de contactmomenten. Dit leidt de kinderen af van het onderwerp. We willen u                

vragen de kinderen niet te laten eten tijdens deze momenten.  

 

Advisering groep 8. Zoals u vast in de media heeft gelezen is er een discussie omtrent het                 

schooladvies. De PO-raad vindt dat scholen bij twijfel vaker het voordeel van de twijfel moeten geven.                

Deze informatie is aan scholen al eerder verstrekt en hebben we meegenomen in ons traject om te                 

komen tot een juiste advisering. 

 

Het volgende SchoolnieuWS ontvangt u op vrijdag 22 januari.  

(of eerder wanneer dat nodig is i.v.m. actuele ontwikkelingen) 

 

 

 

Bijlagen: 

 

- Flyer contactgroep ‘Werken én extra zorg voor jonge kinderen en partner’ - Samen op de 

Heuvelrug 

- Flyer sociale vaardigheidstraining - Samen op de Heuvelrug 
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Sociale vaardigheidstraining 

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug gaat in 2021 sociale 

vaardigheidstrainingen voor kinderen gaan aanbieden. Bij voldoende 

aanmeldingen willen wij de sociale vaardigheidstraining op regelmatige basis in de Utrechtse Heuvelrug 

gaan geven. De stichting biedt dit voor nu aan middels een pilot van een jaar. Dit om te kunnen zien of 

er voldoende behoefte is en om de effectiviteit te kunnen meten. 

DE GEMEENTE HEEFT TOESTEMMING GEGEVEN OM DE TRAININGEN ONDANKS DE COVID-19 

MAATREGELEN DOOR TE LATEN GAAN. 

Wanneer kinderen zich op sociaal vlak onzeker voelen en bang zijn om fouten te maken of te falen, dan 

heeft dat gevolgen voor hun zelfvertrouwen. Ze staan dan niet stevig in hun schoenen. Hierdoor kan het 

zijn dat een kind zich terug trekt, veel aandacht van een volwassene vraagt, botst met anderen, gepest 

wordt of sociaal onhandig gedrag laat zien. Het contact met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam en 

vriendschappen zijn lastig, wisselend of kort. 

Het doel van de training is het vergroten van assertieve en sociale vaardigheden, het beter contact 

hebben met leeftijdsgenoten, het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief 

zelfbeeld. 

Werkwijze 

De kinderen ontwikkelen in de training verschillende vaardigheden waardoor hun zelfvertrouwen groter 

wordt en hun (faal)angst minder. De training richt zich zowel op het denken en voelen als op het 

gedrag. In iedere bijeenkomst staat een thema centraal en krijgen de kinderen informatie over het 

thema, gaan zij zelf oefenen, zien zij voorbeelden en leren zij van en met elkaar. Trainers helpen de 

kinderen om zich bewust te worden van hun eigen gedrag en emotie. Ook krijgen ze handvatten hoe 

beter om te gaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. 

Ouders worden actief betrokken bij de training. Aan de start vindt er een kort intakegesprek plaats met 

ouder(s) en het kind. Daarnaast zijn de ouders aanwezig bij een ouderbijeenkomst op het eind de 

training. Op dat moment kunnen we bespreken of de doelen zijn behaald en wat het kind eventueel 

verder nodig heeft. Ook helpen ouders hun kind met thuisopdrachten. Leerkrachten worden in overleg 

ook betrokken, dit zullen we afstemmen tijdens het intakegesprek. 

Praktische informatie 

● Per training is er plek voor 8 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. 

● Van tevoren vindt er een intakegesprek plaats met de ouder(s) en het kind. Hier bespreken we 

wat het kind graag wil leren en welke vragen jullie hebben. Vanaf half oktober vinden er 

intakegesprekken plaats in afstemming. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. 

● Data Sova-trainingen: dinsdagen 9 en 16 feb en 2, 9, 16, 23 maart tussen 15.30 tot 17.00 uur 

in De Lounge (jongerenruimte bij de Binder te Leersum, Hoflaan 29) 

● Er zijn 1 ouderavond op dinsdag 2 februari 2021 om 17.00 uur 

●  Elke training betreft 6 trainingsmiddagen. 

● De training wordt verzorgd door het Sociaal Dorpsteam van de Utrechtse Heuvelrug. 

● De kosten worden vergoed door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

Meer informatie of aanmelden 

Meer weten over deze training of heb je een andere vraag over jeugd(hulpverlening), neem dan contact 

op met het Sociaal Dorpsteam: Angelique van den Berg (06 22999251), Harma Zandberg 

(06-30620387), Mariska Pijnakker (0623002261) en Brahim Ej-Jaouani (06 57803417) of 

Sova@samenopdeheuvelrug.nl    
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