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Jeugdteam
Schoolmaatschappelijk werk Tytsjerksteradiel
Voor de ouders van de leerlingen van PCBO Tytsjerksteradiel en OPO Furore is het mogelijk een
beroep te doen
Op het schoolmaatschappelijke werk (SMW). Het SMW wordt uitgevoerd door het Jeugdteam
Tytsjerksteradiel.
Wanneer kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk?
Wij zijn er voor alle kinderen en jongeren. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier.
Wanneer de ontwikkeling ander loopt dan verwacht, kan dit verschillende oorzaken hebben en
wordt er een beroep gedaan op kind en/of ouders.
Kinderen kunnen moeite hebben met ingrijpende gebeurtenissen, pesterijen, echtscheidingen,
verlies of om een andere reden niet lekker in hun vel zitten.
Het SMW kan ouders, jongere en school ondersteunen door bijvoorbeeld:






Samen te onderzoeken wat er precies aan de hand is
De samenwerking te versterken tussen school, ouders en kind
Kortdurende hulp te bieden aan kind, jongere en/of ouders
Ondersteuning te bieden aan scholen / plan van aanpak maken voor uw kind op school, in
samenwerking met u en school
Door te verwijzen naar specialistische hulp

Wilt u uw kind aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk of informatie inwinnen bij de
schoolmaatschappelijk werkers? Dit kan via de IB’ er van uw school, of u kunt zelf contact opnemen
met het Jeugdteam (088-5335333).
Wij nemen dan contact met u op om samen met u en uw kind, uw hulpvraag te bespreken.
Wanneer nodig, starten wij een hulptraject.

Machiel Braaksma
Afgelopen donderdag is kunstenaar Machiel Braaksma bij ons op school geweest in het kader van
ons project over plastic soep. Hij heeft de kinderen enorm geïnspireerd met zijn verhalen,
voorbeelden en tips. Sommige kinderen hebben hetzelfde als Machiel: ze zien overal mogelijkheden
in en hebben zomaar hun plaatje compleet. Anderen hebben deze verbeeldingskracht iets minder en
moeten het hebben van namaken, maar komen daarna soms helemaal op stoom. Al met al was het
een bijzonder creatieve èn gezellige dag. ‘s Middags kwamen er heel veel ouders, pake’s en beppe’s
kijken bij de expositie. Heel erg fijn voor onze kleine kunstenaars in de dop.
Fietscontrole
De fietsen van de kinderen zijn weer gecontroleerd. De meesten waren al helemaal klaar voor de
donkere herfst-en winterperiode. Aan andere moesten nog enige reparaties uitgevoerd worden,
soms aan remblokjes, maar ook aan reflectoren of verlichting.
Controleurs en ouders die hebben geholpen willen wij nogmaals bedanken voor hun inzet!
Feestcommissie
De nieuwe groep 8 is voortvarend van start gegaan als feestcommissie. Aanstaande donderdag viert
juf Rita haar verjaardag en de vrijdag na de herfstvakantie, 2 november juf Iris. Ook hebben ze nog
een ander (verrassings) feestje voor de kinderen in petto.
Vervoer gezocht
Onze midden-en bovenbouw gaan dit schooljaar niet naar een theatervoorstelling, maar maken
gebruik van het aanbod van het Noordelijk Film Festival (NFF) in november in Leeuwarden. Beide
groepen zoeken vervoer. Wie, o wie wil met ons naar de bioscoop in de Harmonie?
*Middenbouw: woensdag 7 november, vertrek ‘s morgens direct na het schoolontbijt,
terug ± 11.15 uur, opgaven bij juf Rita
*Bovenbouw: vrijdag 9 november, vertrek ‘s morgens direct om 8.30 uur, terug tegen lunchtijd,
opgaven bij juf Gonnie.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 23 november!

