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Belangrijke data
DECEMBER
15 december
Digitale bijeenkomst
“Onwijze moeders”
(Via Microsoft Teams)
Onderwerp: Financiën

17 december
Kerstlunch

18 december
Studiedag
KINDEREN ZIJN VRIJ

19 dec t/m 3 jan
Kerstvakantie

4 t/m 22 januari
Afname CITO toetsen
(Alle leerlingen)

18 januari
Digitale bijeenkomst
“Onwijze moeders”
(Via Microsoft Teams)
Onderwerp: Sociale Media

NIEUW MR LID
Wij zijn blij om te kunnen mededelen dat we een nieuw lid voor de
oudergeleding van onze MR hebben.
Florence Eduarda, moeder van Joanne (Groep 1-2), Jacquelynn (Groep 3-4) en
Jordan (Groep 4-5).
Zij stelt zichzelf hieronder voor:
Ik ben een moeder van acht kinderen, die via mij een erfelijke immuun
aandoening hebben gekregen. Hierdoor wordt de schoolgang belemmerd.
Door deze belemmering heb ik een extra interesse ontwikkeld voor de manier
dat kinderen leren, maar ook hoe ze zich kunnen ontwikkelen op sociaalemotioneel gebied en talent ontwikkeling.
Hierdoor ben ik me, eerst als ouder, in ouderraden en MR gaan inzetten. Later
heb ik de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd en heb hierin 3 jaar
werkervaring opgedaan, maar omdat je in het onderwijs vooral bezig bent
met het cognitieve gedeelte en meestal op maar een of enkele van de acht
leergebieden ben ik overgestapt naar de opleiding sociaal cultureel werker en
gespecialiseerd op jeugd/jongeren en ouderbetrokkenheid. Omdat ik een
eigenwijs mens en moeder ben en hou van innovatie, heb ik ook een tijd lang
een eigen bedrijf gehad, dat zich bezighield met creatieve, educatieve, brede
school activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, waar ouderbetrokkenheid
een must was en zo ben ik op veel verschillende scholen bezig geweest om
kinderen en ouders op zelfvertrouwen, zelfredzaam en zelfbeheersing te
coachen in de creatieve educatieve activiteiten.
Later heb ik ook de opleiding Budgetcoach gedaan omdat ik veelal in wijken
werkte waar kinderen en volwassenen te maken hadden met hun financiën
die niet altijd toereikend leken, dus het zogenaamde financieel probleem. Dat
spits zich overigens niet tot de problematische schulden, daar zijn andere
schuldhulpverleners voor.
Graag denk ik mee met de school over zaken waar ouders en school tegen
aan lopen en het zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich
comfortabel bij voelen, ook al is de weg daarheen wel een lastig.

SOCIAL MEDIA
Vooral in de bovenbouw worden er, in verschillende Whatsapp groepen,
berichten gestuurd, die zorgen voor vervelende situaties. Denk hierbij aan
pesten en lelijke dingen over elkaar zeggen, maar ook seksueel getinte
plaatjes of bewerkte foto’s van leerlingen.
Wij willen onze ouders hiervoor waarschuwen en u vragen om regelmatig
samen met uw kind in hun telefoon te kijken en deze berichten met hen te
bespreken.
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METHODE “VEILIG WIJS”.

Vuurwerk

Vanaf schooljaar 2020-2021 starten wij met de methode Veilig wijs.
Seksuele vorming vanuit Respect, Liefde, Zorg en Veiligheid. Veiligwijs is een
doorlopende leerlijn voor relationele en seksuele vorming voor het primair
onderwijs, werkend vanuit de waarden Respect, Liefde, Zorg of Veiligheid. De
methode is voor groep 1 t/m 8.
In de bijlage van deze nieuwsbrief kun u
meer lezen over deze methode.

KERSTVIERING 2020
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om kerst te vieren zoals we dat gewend zijn.
In plaats van het kerstdiner, organiseren wij een kerstlunch voor de leerlingen.
De Gemeente Rotterdam heeft alle scholen een checklist gestuurd om de kerst
Coronaproof te kunnen vieren op school.
U kunt deze afspraken nalezen in de bijlage van deze nieuwsbrief.
Wij hopen natuurlijk dat we volgend jaar wel weer allemaal zelf lekkere hapjes
mee kunnen nemen!

ONWIJZE MOEDERS
Via Parro kunt u zich nog inschrijven voor de digitale bijeenkomst voor de
Onwijze moeders op 15 december om 9.00 uur. Wij hopen op een grote
opkomst.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2020….
Het team van SBO van Heuven Goedhart wenst u
hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig
2021
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