Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 24 en 25
week van 15 februari t/m 5 maart

Afscheid juf Gerda
Woensdag 17 februari is de laatste dag dat Juf Gerda werkt. Het is heel fijn dat ze deze dag toch nog
samen met haar kinderen van groep 4 kan vieren. Juf Gerda komt om 12.30 uur met de kinderen
naar buiten zodat jullie als ouders de gelegenheid hebben om tot 12.45 afscheid van haar te nemen.
Vervanging voor groep 4
Nu juf Gerda met pensioen gaat komt juf Jadien haar vervangen tot de
zomervakantie. Ze stelt zich hier kort aan u voor:
Ik zal mijzelf in dit bericht even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Jadien
Olthof. Ik ben 25 jaar oud en woon in Rijssen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om
te winkelen, paard te rijden of even lekker gitaar te spelen. Een aantal jaar
geleden heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan en daarna ben ik
doorgegaan naar de pabo. Afgelopen schooljaar heb ik mijn LIO-stage gelopen
in groep 5 op een andere school en daar heb ik de pabo afgerond. Ik heb heel
veel zin om de komende periode in groep 4 les te geven.
Met vriendelijke groet,
Jadien Olthof
Nieuw meubilair nevenlocatie
Alweer een tijd geleden is de hal van onze hoofdlocatie helemaal in een nieuw jasje gestoken en ziet
het er daar prachtig uit. Ook de nevenlocatie is nu aan de beurt. De muren zijn in de afgelopen
periode mooi gewit en in de vakantie zullen de hal, alle lokalen en het kleuter gedeelte gedeeltelijk
worden voorzien van nieuw meubilair. Na de vakantie beginnen alle kinderen daar dus aan mooie
nieuwe tafels. We zijn heel benieuwd naar het resultaat en zullen jullie via Parro zeker op de hoogte
houden van hoe het is geworden!
Extra inzet overheidssubsidie
Van de overheid krijgt elke school een subsidie om extra inzet te kunnen aanbieden na weer een
thuiswerk periode i.v.m. corona. Deze subsidie wordt bij ons onder andere gebruikt voor de inzet
van een extra leerkracht. Rianne Lusthuis is al even bezig met het voorbereiden van haar extra
ondersteunende taken. Ze zal hier in de loop van deze weken mee beginnen. In het onderstaande
bericht stelt ze zich aan jullie voor:
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Mijn naam is Rianne Lusthuis, en ik ben 57 jaar . Ik heb drie volwassen zonen waarvan
de jongste nog studeert in Nijmegen en de weekenden bij mij doorbrengt. In het
voorjaar van 2020 ben ik van Oldenzaal verhuist naar een mooi plekje net buiten het dorp Weerselo.
In het verleden heb ik als groepsleerkracht gewerkt op een reguliere basisschool. Daar ben ik ook intern
begeleider, zorgcoördinator en trainer sociale vaardigheden geweest. In 2008 heb ik mijn master
pedagogiek vanuit ecologisch perspectief behaald aan de Hogeschool Utrecht. Na 2 jaar gewerkt te
hebben als procesmanager integraal jeugdbeleid voor de gemeente Oldenzaal ben ik mijn eigen project
gestart. Hier werkte ik met kinderen en jongeren met gedrags en/of psychiatrische problematiek.
In 2018 heb ik besloten weer terug te keren naar het onderwijs. Het directe contact met de kinderen
miste ik. Mijn persoonlijke passie ligt bij passend onderwijs voor leerling en leerkracht.
Sinds 25 januari ben ik werkzaam aan de Wierde in Almelo. In het kader van de overheidssubsidie
leerachterstanden Corona start ik een talentenklas op voor alle jaargroepen van De Wierde. Een
talentenklas, omdat door de corona perikelen aanwezige talenten misschien niet geprikkeld zijn, en/of
door online onderwijs onvoldoende aandacht hebben gehad, niet tot bloei zijn gekomen.
Het is geweldig om samen met het team van de Wierde deze belangrijke taak op mij te mogen nemen.
Het past bij mijn levensfilosofie, “daar zijn waar nodig”.

School maatschappelijk werkster
Onze schoolmaatschappelijk werkster, Jessica Spooler, is sinds januari jl. niet meer werkzaam op
De Wierde. Haar opvolgster is Celine Perik. In het bericht onderaan in de Donderdagkrant stelt ze
zich aan jullie voor.
Celine zal wisselend op de maandag (WDC) en vrijdag (SR) op vaste momenten aanwezig (zie de
volgende blz.) zijn, zodat u als ouder haar eventueel kunt benaderen of spreken. Ook is Celine tot
aan de voorjaarsvakantie op vaste momenten (maandagmiddag tussen 12.00-14.00 en op de
vrijdagochtend tussen 10.00-12.00) telefonisch bereikbaar om u te woord te kunnen staan. U kunt
hierbij denken aan de nasleep van de lockdown of dingen waar u thuis tegenaan loopt.
Op de volgende bladzijde ziet u een uitgebreide kennismakingsbrief van haar en daarbij de
aanwezigheidstijden van beide locaties.
Agenda en Prestaties
Agenda:
15 t/m 18 februari → rapportgesprekken
vrij 19 februari → studiedag team, alle lln vrij
22 t/m 26 februari → voorjaarsvakantie

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Quezi Hanekamp, Sara Vastert, Tibet Bozkurt, Tygo NIks, Riley Prins,
Meryem Asya Bigin, Nick van der Meulen en Dyanairo Heijt.
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een fijne
dag:)
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Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Celine Perik en vanuit Avedan
(www.avedan.nl)
ben ik als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan
basisschool
De Wierde. Daarnaast ben ik al 12 jaar kindermeidenwerker in de wijk.
Wat kan ik voor u betekenen?
School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun tijd
doorbrengen. Soms doen zich problemen voor waar een kind thuis of op
school last van heeft. Als schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun
en bied ik hulp aan kinderen en hun ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar
oplossingen voor allerlei vragen en/of problemen die te maken hebben met
school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast heb ik nauw contact met de
intern begeleiders van de Wierde en zal ik deelnemen aan het
schoolondersteuningsteam.
Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken?
● Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel?
● Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind.
● Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
● Heeft uw kind last van de scheiding?
● Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen?
● Is er sprake van pesten of gepest worden?
● Vragen rondom rouwverwerking.
● Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt?
Bereikbaarheid
U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u hulp bij
nodig heeft of om een afspraak te plannen. Het kan ook zijn dat u via de leerkracht of intern
begeleider verwezen wordt. De gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden gebeurt alleen als
u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind, deze vinden
doorgaans op school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Wilt u laagdrempelig met mij in contact komen? Hieronder ziet u een planning van de spreekuren, u
ziet hier wanneer ik aanwezig ben op de Wierde aan de Willem de Clerqstraat.
Data:
Ma. 1 maart
Ma. 15 maart
Ma. 29 maart
Ma. 12 april
Ma. 19 april

Tijd:
9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00
12.00-14.15
9.30-12.00

Data:
Ma 10 mei
Di 18 mei
Ma 31 mei
Ma 7 juni & Ma 21 juni
Ma 5 juli

Tijd:
9.30-11.30
9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00 (beide)
9.30-12.00
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Hieronder ziet u een planning van de spreekuren, u ziet hier wanneer ik aanwezig
ben op de Wierde aan de Suze Robertsonlaan
Data:
Vrij. 5 maart
Vrij. 19 maart
Vrij. 26 maart
Vrij. 9 april
Vrij. 23 april

Tijd:
9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00

Data:
Ma. 10 mei
Vrij. 21 mei
Vrij. 4 juni
Vrij. 18 juni
Vrij. 2 juli

Tijd:
12.00-14.15
9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00

Contactgegevens:

c.perik@avedan.nl

06-13717058
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