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EU-schoolfruit 

Met ingang van volgende week krijgen we wekelijks, gedurende een periode van 20 weken, gratis 
groente of fruit geleverd van EU-Schoolfruit. Alle leerlingen van onze school krijgen dit 
op woensdag, donderdag en vrijdag in de ochtendpauze aangeboden. Op de andere dagen vragen 
we u zelf groente of fruit mee te geven. 
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Agenda 
 

September 
 

 08 Calamiteitenplan  
 12 STUDIEDAG 
 12 MR vergadering 
 13 OR vergadering 
 19 Infoavond Unit 3 en 4 
 20 Infoavond Unit 1 en 2 
 26 Week tegen pesten 
 29 Schoolkamp Unit 1 
 30 Unit 1 vrij  

Schoolfruit 
 

Woensdag  kiwi 

Donderdag  appel 

Vrijdag  peer 
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Unit 4 

- Gymles 
Aanstaande maandag starten de gymlessen voor de leerlingen uit unit 4.  
Groep 7-8a wordt om 8.15 uur op de fiets bij De Doorkijk verwacht. De andere groepen 
gaan lopend vanaf school naar de gymles. 

 
Calamiteitenplan 

Volgende week donderdag oefenen we het vluchtplan op school. De leerkrachten zullen hier 
uitgebreid met de kinderen over praten. 

 
LOI Typecursus 

De leerlingen van de groepen 6-7-8 hebben vandaag informatie-enveloppen meegekregen om 
blind te leren typen via LOI Kidzz. Mocht uw kind zich hiervoor willen aanmelden, dan kunt u vóór 
18 oktober de inschrijfkaart ingevuld op school afgeven. School zorgt vervolgens voor de 
aanmelding bij LOI Kidzz. 

 
Schoolmaatschappelijk werker Sociaal Team Druten 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Via dit bericht wil ik me graag voorstellen: Ik ben Willeke van Aalst en ben 
als schoolmaatschappelijk werker vanuit het Sociaal Team van gemeente 
Druten verbonden aan deze school.  
Soms heeft u als ouder vragen of zorgen over uw kind. Dit kan zijn omdat 
uw kind onzeker, boos, verdrietig of teruggetrokken is. Het kan ook zijn dat 
uw kind moeilijk contact maakt met andere kinderen of dat de opvoeding 
veel van u als ouder vraagt. Daarnaast kunnen er veranderingen of 
problemen binnen het gezin zijn die invloed hebben op uw kind. Doordat 
uw kind veel tijd op school doorbrengt kan het ook zijn dat de leerkracht 
veranderingen bij uw kind opmerkt of dat er zorgen zijn over de 
ontwikkeling van uw kind. Het zijn allemaal voorbeelden van momenten waarop ik als 
schoolmaatschappelijk werker betrokken kan worden. Als schoolmaatschappelijk werker kijk ik 
samen met u wat er speelt en denk mee welke ondersteuning uw kind of gezin goed kan 
gebruiken. Dit gebeurt door middel van gesprekken. Uiteraard starten we met een gesprek met u 
als ouder(s), in de meeste gevallen doen we dit samen met de leerkracht of intern begeleider. In 
sommige gevallen is het juist fijn dat ik met u als ouder(s) een gesprek in de thuissituatie heb. Met 
elkaar kijken we naar (eigen) mogelijkheden of ondersteuning waarvan we inschatten dat het uw 
kind of uw gezin verder kan helpen. Heeft u zorgen over uw kind of heeft u behoefte aan een 
gesprek over uw (thuis)situatie?  
Bespreek dit dan met school. De intern begeleider (Trea Derks) kan met uw toestemming een 
aanmelding doen bij het schoolmaatschappelijk werk. Ik zal dan contact met u opnemen. De 
ondersteuning van het schoolmaatschappelijk werk, is in principe kortdurend. Mocht blijken dat er 
meer zorg nodig is dan kan het schoolmaatschappelijk werk in overleg met u schakelen met het 
Sociaal Team of doorverwijzen naar een andere organisatie. 
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