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Kwadraad Maatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
De informatie over de SMW was niet bij
iedereen bekend, zodoende nogmaals
informatie over haar en hoe u haar kan
bereiken.
Herken je dit?
Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes
moeizaam? Is er een verandering met grote
impact in de thuissituatie? Maak je je zorgen
over pesten of gepest worden? Kun je hulp
gebruiken bij het opvoeden?

Contactgegevens:
E-mail
f.pielage@kwadraad.nl
Telefoon
06-40 595 591
088-900 4000 (algemeen)
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

Verkeersveiligheid
We begrijpen dat het soms noodzakelijk is om
de kinderen met de auto naar school te
brengen. Echter ontstaan er soms gevaarlijke
situaties, vooral met regenachtig weer.
We willen u vragen, om rekening te houden
met de verkeersregels.

Wat houdt de hulp in?
Je krijgt ondersteuning van de
Maatschappelijk Werker van school, die
samen met de intern begeleiders met je
meedenkt, je/jullie adviseert of eventueel
doorverwijst.
Wat kost het?
Hulp is gratis.
Wil je meer informatie?
De Maatschappelijk Werker die aan onze
school verbonden is, is Fenny Pielage.

U kunt zelf, via de leerkracht of via de intern
begeleider een gesprek aanvragen met de
Maatschappelijk Werker, wanneer u vragen
hebt of iets wilt bespreken.

Preventiemedewerker,
Martine
Carnaval/Lentefeest
Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op
school. De kinderen mogen verkleed komen
op deze dag. Er zullen allerlei leuke
groepsdoorbroken activiteiten plaatsvinden.
De schooltijden blijven ongewijzigd.

Nationale Voorleesdagen

In ‘Brieven uit de oorlog’ maken we kennis met zes
bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Ze kennen elkaar niet,
leven in andere tijden, op andere plekken. Eén ding
hebben ze gemeen. Ze zitten in een oorlog. Ze schrijven elkaar brieven. Daarin stellen zij vragen, geven
adviezen en steunen elkaar.
Kaarten zijn gratis maar moeten wel worden gereserveerd via de kassa van het theater. Wees er snel
bij want vol=vol.

Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES
Op dit moment ziet het Sport- en Cultuurhuis er al
Dit jaar stonden de Voorleesdagen geheel in het
teken van het prentenboek over de tijger die slaapt. zo anders uit dat je het bijna niet meer herkent. U
kunt al in de bibliotheek terecht maar op 22 februaDe afgelopen maand hebben er zoveel kids mee
getijgerd dat het een echt feestje was. En kun je nu ri opent de bibliotheek haar deuren voor de omliggende scholen met aansluitend op 24 februari de
niet genoeg krijgen van dat feestje en de tijger?
Open Dag. Kom dat zien!
Download dan de app “Ssst! De tijger slaapt”.
Op zaterdag 3 februari kunnen peuters en kleuters
Voorleeswedstrijd
voor de allerlaatste keer het feestje van tijger koOok dit jaar verzamelen de schoolkampioenen zich
men vieren. We vieren haar verjaardag in onze biweer voor de volgende ronde van de Nationale
bliotheken. Wil je weten waar? Kijk op
Voorleeswedstrijd. Deze rondes worden gehouden
www.leerenbeleef.nl en meld je aan!
in Brielle, Middelharnis (beide op 17 februari) en
Hellevoetsluis (9 februari). Zij zullen een boek voorlezen voor een vakkundige jury en publiek om er zo
achter te komen wie er door mag naar de volgende
ronde. Wie weet komt de kampioen van Nederland
wel uit een van onze gemeentes?!
Voorlezen
Kinderjury
Of je nu groot of klein bent, voorgelezen worden is
Een groot deel van onze scholen doet ook dit jaar
altijd leuk. Hier twee tips om voor te lezen en naweer mee met de Nederlandse Kinderjury. De kintuurlijk om daarna samen over te kletsen.
deren in de leeftijd 6 t/m 12 jaar mogen stemmen
op hun favoriete boek. Alle boeken die uitgegeven
zijn in 2016 doen hieraan mee. Er zijn twee leeftijdsgroepen, die elk hun eigen winnaar kiezen: 6 t/m 9
jaar (groep 3 t/m 5) en 10 t/m 12 jaar (groep 6 t/m
8). De stemperiode voor de Kinderjury 2018 loopt
van 7 maart t/m 18 april.
Neem vooral een kijkje op www.kinderjury.nl om te
zien welke boeken er allemaal meedoen!
Brieven uit de oorlog
Op vrijdag 6 april om 19:30 uur is de voorstelling
‘Brieven uit de oorlog’ te zien in het Theater Twee
Hondjes. Deze gratis voorstelling is voor kinderen
vanaf 10 jaar.

AGENDA
Februari 2018
Do.
1
Vrij.
9
Do
15
Vrij.
16
Di.
20
Ma.
Vrij.
Za.

Zwemmen 7a
Carnaval/Lentefeest
Zwemmen 8a
Rapport mee
Voorstelling 5 en 6 13.30 u.
Adviesgesprekken gr. 8
19
Voortgangsgesprekken
23
Studiedag/ lln. vrij
24 t/m 4 maart Voorjaarsvakantie.

Maart 2018
Ma
5 t/m 9
Di.
6
Di.
13
Do.
15
Di.
27
Do.
29
Vrij.
30

Controle hoofdluis
Adviesgesprekken gr. 8
Zwemmen 3c
Zwemmen 3/4b
Zwemmen 3d
Zwemmen 4/5b
Goede Vrijdag

Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

Studiedagen schooljaar 2017/2018:
-23 februari;
-13 juni.

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

