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Parkeren
Sinds maandag 10 januari zitten
groepen 7 en 8 op de
dependance op het Eilandplein.
De kinderen lopen vanaf het
schoolplein via het kruispunt
over de stoep naar de klas. Wat
de afgelopen dagen is
opgevallen is dat zowel in de
ochtend als in de middag er
auto’s op de stoep staan
geparkeerd. In het verleden
hebben we u herhaaldelijk
gevraagd uw auto in een
parkeervak te plaatsen of neer
te zetten op de grote
parkeerplaats op het
Eilandplein. Dit om de
verkeerssituatie voor iedereen
zo overzichtelijk mogelijk te
maken. Het gaat uiteindelijk om
de veiligheid van iedereen. Ik wil
u met nadruk vragen uw auto te

parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken. Doet
u dit niet, riskeert u een boete.
Daarnaast willen we toch
allemaal dat de kinderen veilig
over straat kunnen?

Danslessen t/m
groep 3
Aankomende week wordt er
gestart met een dansproject
voor de peuters, kleuters en
groep 3. Zij zullen gedurende 10
weken, een half uur in de week,
dansles krijgen vanuit Dans je
Fit. Deze danslessen zullen
aansluiten bij de thema’s
waarover gewerkt wordt in de
groepen.
Het is de bedoeling dat vanaf
schooljaar 2022-2023 In de
periode herfstvakantie tot
meivakantie er structureel een
lessencyclus van 20 weken
wordt ingezet voor de peuters,
kleuters en groep 3. Ook deze
zullen worden verzorgd door
Dans je Fit.

Dependance
groep 7 en 8
Sinds afgelopen maandag zitten
groep 7 en 8 op de dependance
aan het Eilandplein. Naast een
eigen lokaal is daar ook een
leerplein ingericht. Vanwege de
Corona maatregelen is het nog
niet mogelijk een kijkje te

nemen. Zodra die mogelijkheid
er wel is, zullen we dit
aangeven. Hieronder een aantal
foto’s, zodat u een indruk heeft
van hoe de dependance eruit
ziet.

School
maatschappelijk
werk
Hallo kinderen, ouders,
grootouders en verzorgers,
Iedereen doet zijn best om zijn
of haar kind zo goed mogelijk op
te voeden.
Toch zijn er soms vragen over
het opgroeien van uw kind op
school en/of thuis. Bijvoorbeeld
onzekerheid, contact met
leeftijdsgenoten, druk of juist
teruggetrokken gedrag
enzovoort. Ook kan er sprake
zijn van een echtscheiding, een
sterfgeval of een andere vorm
van verlies binnen het gezin.
Vaak helpt het om er met
iemand over te praten.
Ik ben Ayse Bilici en ben als
maatschappelijk werker
betrokken op uw basisschool.
U kunt bij mij terecht wanneer u
vragen heeft over opvoeden en
opgroeien, maar ook om
gewoon een keer kennis te
maken.
We kunnen samen kijken naar
uw vragen en mogelijke
oplossingen. Indien gewenst kan
ik ook met uw kind in gesprek
gaan. We kunnen afspreken op
school, bij u thuis of op het
kantoor van het Algemeen
Maatschappelijk Werk in Duiven
of Westervoort.
Er zijn geen kosten verbonden
aan de gesprekken.

U kunt mij benaderen via
de leerkracht of intern
begeleider.
U kunt mij op maandag, dinsdag
en donderdag
bereiken door mij een
berichtje/whatsapp
te sturen naar 06-10 89 37 30 of
een mailtje te
sturen naar:
a.bilici@santepartners.nl.

Ik neem dan zo snel mogelijk
contact met u op!

