
 
 

 
 
 
 
agenda    ● 10 september 

● 21 september  
● ouderavond is geannuleerd 
● studiedag leerlingen vrij 

  04-09-2020 

     

School 
fotograaf 

 De schoolfotograaf is deze week geweest.  
Binnenkort ontvangt u een inlog mogelijkheid om de foto’s te bekijken en te 
bestellen. 
 
 

        
Kanjer

 

 Obs de Schoener is een Kanjerschool.  
Dit houdt in dat we voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken via de 
Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn hierin geschoold. In de bijlage vindt u een folder 
met meer informatie over de Kanjertraining 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
BSO   Beste ouders/verzorgers,  

  
Omdat ik voor de meesten van jullie een nieuw gezicht ben, wil ik me graag even 
voorstellen.  
Mijn naam is Nelleke van Erkel en ik ben werkzaam op de BSO die sinds dit schooljaar 
gestart is. Verder ben ik 22 jaar oud en woon ik in Ooltgensplaat.  
Ik vind het heerlijk om de kinderen te zien genieten van alle activiteiten op de BSO. Ook 
hun eigen inbreng is bij ons erg 
belangrijk. En dat maakt het fijn spelen!  
  
Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat 
graag van u. En wie weet ontmoet ik u 
met uw kind(eren) binnenkort op de BSO!  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Nelleke van Erkel  
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Schoolmaatschappelijk werk op de  
basisschool  
Is uw kind op school wat teruggetrokken en stil? Of 
juist angstig en boos? Heeft uw kind moeite om zich 
op school te concentreren? Wordt uw kind gepest? 
Zijn er andere problemen voor uw kind op school? Dan 
kunt u terecht bij het School Maatschappelijk Werk .  
 
 

Chantal Bruijnzeel (rechts op de foto) en Miranda Klap (links op de foto)  verzorgen 
vanuit  SMWO het School Maatschappelijk Werk  voor een groot deel van de 
basisscholen op Schouwen-Duiveland.  Een kind, dat ondersteuning nodig heeft, kan via 
de school worden aangemeld. Dit gebeurt in overleg en met toestemming van de 
ouders. Ouders worden altijd betrokken bij het traject dat voor het kind wordt ingezet.  
Na de aanmelding maken we kennis met het kind om de hulpvraag duidelijk te krijgen. 
Door middel van gesprekjes, oefeningen en spelletjes gaan we dan werken aan een 
oplossing. We laten ons geregeld bijscholen in gesprekstechnieken en methoden die 
aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.  
We werken oplossingsgericht wat betekent dat we kijken naar de dingen die al goed 
gaan, om juist het positieve te benadrukken en dat in te kunnen zetten als kracht. De 
gesprekjes en oefeningen vinden onder schooltijd en op school plaats. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.   
Het School Maatschappelijk Werk is onderdeel van het ondersteuningsteam op school, 
samen met de  intern begeleider en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Vaak is de 
inzet van het ondersteuningsteam voldoende voor een kind om weer vooruit te kunnen. 
Als blijkt dat er een andere  vorm van hulp nodig  is, zal er voor worden gezorgd, dat het 
kind bij de juiste instantie of organisatie terecht komt voor hulp.  
Voor vragen kunt u ons rechtstreeks benaderen op de telefoonnummers 06-53233008 
(Chantal) of 06-57390525 (Miranda) en via ons mailadres smwsd@smwo.nl.   
 

          
Onderbouw   

 
Groep 1 en 2 
 
Deze week zijn we begonnen met het aanbieden van de eerste letter in onze groep. Bij 
dit thema hebben we de letter Z (spreek uit als zzzzzz) besproken. De z van Zoem de bij! 
Heeft u thuis leuke dingetjes die met de z beginnen, dan mag uw kind dat mee naar 
school brengen. Wij gaan het in de kring bespreken en leggen het samen op onze 
thematafel.  
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Groep 3 
 
Samen lezen met een leesmaatje. Dat noemen we hier op school tutorlezen. Tutorlezen 
is een effectieve aanvulling op de klassikale instructie. Het bevordert vloeiend lezen en 
heeft een positief effect op onder andere leesmotivatie en zelfvertrouwen. De kinderen 
worden iedere dinsdag- en donderdagochtend om 8.30 opgehaald door een leerling uit 
groep 8. Ze gaan dan in de grote hal samen een aantal pagina’s uit hun Veilig en Vlot 
boekje lezen. Dit gaat hartstikke goed en alle kinderen doen erg hun best. Ook zijn we 
erg trots op onze groep 8-leerlingen. Erg leuk om te zien hoe ze met plezier en geduld de 
leerlingen van groep 3 helpen met lezen. 
 

                                                  
 

 
 

                                                 
 

          
Samenwerking 
Stichting 
Obase - Octho 

 Zie bijlage voor een extra brief betreffende het voorgenomen besluit tot verregaande 
samenwerking met OcTHO (openbaar primair onderwijs Tholen). 

        
alternatief 
ouderavond 

 Op dit moment zijn we druk bezig om de informatie van de ouderavond op papier te 
zetten, zodat we de informatie toch met u kunnen delen. 
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