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Spreekuur schoolmaatschappelijk werk
Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Marieke Vromans en ik ben de
schoolmaatschappelijk werker op uw school. Ik ben
werkzaam
vanuit
het
Instituut
voor
Maatschappelijk Werk (IMW Tilburg) binnen de
gemeente Dongen.

Elke donderdagmiddag van half 2 tot en met
half 3 ben ik aanwezig op de Westerkim. U kunt
dan ook zelf naar mij toe komen met uw vraag.

U kunt bij mij terecht met vragen over de
opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar ook
als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind
gaat op school en/of thuis.

(School)maatschappelijk Werker

Met vriendelijke groet,
Marieke Vromans

Telefoon: 06 131 82 786
E-mail: m.vromans@imwtilburg.nl

Hierbij kunt u denken aan:
· U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont
(bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet
luisteren
· Uw kind pest of wordt gepest
· Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich
eenzaam of is erg terug getrokke
· Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een
echtscheiding of sterfgeval
· U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang
met andere kinderen
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct
het kind aan gaan, maar het kind indirect wel raken.
Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met
huisvesting,
echtscheiding,
financiële
vragen/problemen of inzetten van vervolg
hulpverlening. Ik kan samen met u kijken welke
hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijs
ik naar de juiste instantie en begeleid ik u daarbij.
Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis
en vertrouwelijk.
Ik neem deel aan het (zorgteam/ ondersteuningsteam) op uw school. Meer informatie
hierover kunt u vinden in de schoolgids of
opvragen bij uw school.
U kunt tevens met mij in contact komen via de
intern begeleider van uw school. De leerkracht kan
uw situatie en/of vraag ook met de intern
begeleider bespreken. Indien gewenst krijgt u dan
mijn gegevens of neem ik contact met u op.

Donderdag 19 september en donderdag 24
oktober gaat het spreekuur helaas niet door,
doordat Marieke andere verplichtingen heeft.
Rectificatie kalender
In de jaarkalender staat een fout. Sinterklaas
bezoekt onze school op 4 december i.p.v. 5
december.
Hulp dit schooljaar
Ook dit schooljaar kunnen we niet zonder uw
hulp. Op de informatieavond heeft u een
hulpcheque gekregen. Het zou fijn zijn als u
deze zo snel mogelijk invult en afgeeft bij de
leerkracht van uw kind. Op deze manier kunnen
wij inventariseren wie welke klus kan doen.
Vele handen maken licht werk. Dus als iedereen
iets doet, zijn wij erg geholpen.
Hulp bij pleinwacht tussen de middag.
We zijn nog dringend op zoek naar ouders,
opa’s, oma’s of andere volwassenen die
pleinwacht willen lopen. Wilt u zich niet meteen
vastleggen voor een heel schooljaar, dan kunt u
zich ook opgeven voor een bepaalde periode.
Heeft u thuis nog kleine kinderen? U mag deze
gewoon meenemen. Er is met grote
meerderheid gekozen voor continurooster,
maar ook dit kunnen we niet zonder uw hulp.
Opgeven kan bij juf Maike of juf Petra.

Ouderbijdrage en overblijfbijdrage
U heeft afgelopen week twee rekeningen gekregen
voor de ouderbijdrage en de overblijfbijdrage,
Wanneer u niet in staat bent om deze rekeningen
te betalen, kunt u een beroep doen op de
Meedoenregeling en/of Stichting Leergeld. Voor
meer informatie hierover kunt u bij Marieke
Vromans terecht of de site van de gemeente.
Jarig!

We feliciteren:
15 september: Emira groep 7
20 september: Daris groep 3-4
23 september: Dailey groep 1-2
Welkom
Nieuw op school:
Osman: groep 1-2
Seyhun: groep 1-2
Veel plezier op Westerkim!
Kalender
Deze weken zijn de kennismakingsgesprekken.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 26
september.

