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Gynzy  De kinderen zijn nu bijna 2 weken bezig geweest met de nieuwe Chromebooks en 
het digitaal platform Gynzy. Tot nu toe zijn we er zeer tevreden over. 
Begin december hebben de leerkrachten nog een training over het gebruik van 
Gynzy. Daarna zullen we evalueren en een besluit nemen over het voortzetten.  

   

School 
ontbijt 

 Afgelopen woensdag was het Schoolontbijt op de Schoener voor groep 1 t/m 6. 
Een heel gezellige start van de dag. De groepen 7-8 waren hun ontbijt aan het 
nuttigen op het gemeentehuis. Daarover stond in de WereldRegio een leuk 
stukje. 

   

Schoolfruit 
 
 
 

 

 A.s. woensdag beginnen we weer met het schoolfruit. 
 
Volgende week krijgen we een sinaasappel, appel en een kiwi. 
Dat wordt weer smullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland zoekt  
‘dorps-maatjes’  
Net als op veel basisscholen in Schouwen-Duiveland, zitten ook op deze school 
kinderen die niet geboren zijn in Nederland.  Kinderen die gevlucht zijn uit een 
ander land, uit angst voor oorlog, onderdrukking of andere narigheden. Hier op 
ons eiland hebben ze een veilig thuis gevonden en kunnen ze fijn naar school 
gaan. Veel van deze kinderen vinden gelukkig snel vriendjes en vriendinnetjes. 
Daardoor kunnen ze de nare dingen die ze hebben meegemaakt hopelijk snel 
vergeten. Maar soms is het ook lastig om te wennen aan een nieuwe klas en 
andere gewoonten. En oh wat is die Nederlandse taal toch moeilijk als je daar niet 
mee bent opgegroeid! Ook voor de ouders van deze kinderen is het in het begin 
ploeteren om hun weg te vinden in een land met zoveel ingewikkelde regels. 
Gelukkig staan veel mensen in Schouwen-Duiveland er voor open om hen een 
eindje op weg te helpen.   
De medewerkers (vrijwilligers, stagiaires en één beroepskracht) van 
VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland begeleiden alle vluchtelingen die op het 
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eiland komen. We helpen hen onder andere bij hun huisvesting, integratie en bij 
juridische vragen. Dit doen we vanuit ons kantoor in Zierikzee, maar het liefst ook 
bij de mensen thuis. We zijn op dit moment hard op zoek naar mensen die ons 
team willen versterken, of die op een andere manier van betekenis willen zijn 
voor deze nieuwe inwoners ons eiland. Met name in de dorpskernen 
Brouwershaven, Burgh-Haamstede en Scharendijke, maar ook op andere plekken, 
is behoefte aan maatjes die de vluchtelingen wegwijs willen maken in het dorp en 
kunnen helpen met wat praktische hand en spandiensten. Dit levert vaak hele 
waardevolle contacten op met andere culturen en een gastvrije ontvangst bij de 
vluchtelingen thuis!  Deze ‘dorps-maatjes’ worden gekoppeld aan een 
medewerker op kantoor van VluchtelingenWerk, die ondersteund bij de 
complexere regelzaken. Natuurlijk is het ook mogelijk om echt in dienst te komen 
als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk. Dat vraagt iets meer tijdsinvestering, maar 
ook hier krijg je veel voor terug.  Je wordt opgenomen in een gezellig en 
professioneel team. Je krijgt een inwerkprogramma en mogelijkheden om 
aanvullende trainingen en opleidingen te volgen en onkosten worden vergoed.  
Lijkt je dit wat, of wil je meer informatie over de vluchtelingen in jouw omgeving 
en het werk van VluchtelingenWerk, neem dan contact op met Ester Wisse, 
teamleidster VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland. 
ewisse@vluchtelingenwerk.nl; tel. 0111-407011. Zie ook 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vluchtelingenwerk-
schouwen-duiveland 
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