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Wat doet een pleegouder?

8 november

start week van de Mediawijsheid

Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al

17 november

intocht Sinterklaas in Pannerden

veel hebben meegemaakt. Je biedt ze een stabiele basis waar

5 december

Sinterklaasfeest op school

ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar

19 december

18.00u.: Kerstviering

hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de op-

20 december

12.00u.: start Kerstvakantie.

voedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor
langere tijd bij je verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de

Schoolafspraken

opvoeding weer op zich nemen als dat kan. In je pleegouder-

De komende tijd besteden we aandacht aan de volgende

schap krijg je ondersteuning en begeleiding van een pleeg-

afspraken:

zorgbegeleider.

“Omgaan met elkaar”:

Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg?

“We respecteren elkaar zoals we zijn. Zo is het op school voor

Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek

iedereen fijn! Zegt een ander “STOP”, dan houd je er mee op!

een informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit jouw

Heb je een probleem, praat met elkaar! Lukt het niet, dan vertel

buurt zijn.

je het de juf of meester maar!”
“Hal/trap/gang”:

Ziekmelding/ afzeggen gymles en gymkleding

“In de gang, hal en op de trap rustig lopen en niet rennen.

Als u uw kind onverhoopt moet afmelden, dan kunt u bellen

Daar moet je maar aan wennen. Op de trap zijn we stil”

tussen 08.00u-08.15u. Een briefje meegeven aan broertje of

“Speelgoed”:

zusje mag ook.

“Speelgoed meenemen naar school: Nee! Alleen op verzoek

Wanneer uw zoon/dochter niet mee mag/kan doen met de

breng je het mee!”

gymles dit ook s.v.p. middels een briefje aan de leerkracht
doorgeven.

Uitslag schoolvoorleeswedstrijd

Gymkleding: We hebben voor de leerlingen van groep 3 t/m

Voor de schoolvoorleeswedstrijd waren twee finalisten ge-

8 de volgende afspraken gemaakt:

plaatst: Tess en Jet Hulshoff.

Gymschoenen zijn verplicht tijdens de gymles. Geen gym-

Na een spannende finale kwam de jury tot het besluit dat Tess

schoenen meegenomen = niet meedoen met de gym / op de

Hulshoff de schoolvoorleeskampioen geworden was.

tribune zitten!

Ze kreeg een oorkonde uitgereikt en gaat in 2020 meedoen

Gymkleding vergeten: tussen 2 vakanties in: 1e keer waar-

met de regionale voorleeswedstrijd!

schuwing. 2e keer = niet meedoen/ op de tribune! Ter kennis-

Gefeliciteerd en veel succes!

geving wordt dan ook een mail naar ouders gestuurd.

Werven pleeggezinnen

Intocht Sinterklaas Pannerden

Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk

Zondag 17 november a.s. komt de Sint om 14.00 uur in

Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen

Pannerden aan. Sinterklaas en zijn vrolijke pieten zouden het

gezin. Dat vinden we allemaal toch? Maar soms kunnen

fijn vinden wanneer uw kind een naamsticker op de trui of

kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door

muts heeft!

uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen zoekt entrea
lindenhout een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in

Pietenochtend

een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis

Dinsdag 26 november wordt er een pietenmorgen voor de

voelen en kunnen opgroeien. Voor een paar maanden, een paar

leerlingen van groep 1 t/m 4 georganiseerd. We doen dan

jaar maar bijvoorbeeld ook voor één of twee weekenden in de

allerlei activiteiten rondom “Sinterklaas”. De leerlingen van

maand, of twee dagen in de week. En het liefst in hun eigen

groep 8 begeleiden de groepjes. De kinderen mogen deze

omgeving. Zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen

ochtend als Sint of Piet verkleed op school komen.

school of sportclub kunnen blijven bezoeken. Kun jij een plekje
bieden?
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