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“Sterk in de klas”
Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Ik ben Crista Gaarenstroom, 36 jaar oud en moeder
van 2 jongens van 11 en 7 jaar oud.
Vanaf december 2016 ben ik voor 1,5 dag per week werkzaam op De Regenboog als ambulant hulpverlener voor het project “Sterk in de Klas”.
Mijn taken als ambulant hulpverlener liggen voornamelijk op het versterken van de socialeemotionele ontwikkeling van het kind. Een kind functioneert het beste wanneer hij zich thuis
en op school fijn voelt.
Wanneer er een hulpvraag is rondom uw kind zal ik samen (ouders, Intern begeleider, leerkracht en kind) een plan maken om te werken aan de doelen die we samen willen bereiken.
Afhankelijk van de hulpvraag kan er bv extra gewerkt worden aan bijvoorbeeld; de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij uw kind, het zelfvertrouwen versterken, helpen bij plannen
en organiseren, praten over emoties enzovoort. Dit kan individueel of in groepsverband aangeboden worden.
Het kan ook zijn dat ik meedraai in de klas om samen met de leerkracht te werken aan de
groepsvorming.
Het is van belang dat u als ouder meedenkt over de best passende ondersteuning van u
kind. U kent namelijk uw kind het beste.
Wanneer u vragen heeft over de opvoedsituatie thuis kunt u ook altijd even langs komen
zodat we samen kunnen bekijken of ik hierin kan ondersteunen.
Sinds 1 januari 2017 val ik onder het jeugd en gezinsteam waarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van nog meer expertise binnen handbereik ligt, dit ten goede van de kinderen.
Heeft u als ouder/verzorger nog vragen of wilt u meer weten over het project en/ of mijn
werkzaamheden? Ik ben op dinsdag en vrijdagochtend aanwezig op school. Na de voorjaarsvakantie ben ik elke maandag aanwezig en de vrijdagen in de even weken.
Hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet,
Crista Gaarenstroom
c.gaarenstroom@stichtingschool.nl
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Groep okergeel
Volgende week vrijdag 10 februari hebben wij ons tweede groepsavond. Het is deze keer
een “Pyjama-party”. Alle kinderen mogen verkleed komen in dit thema. De avond begint om
19.00 uur. De kinderen mogen om 21.00 uur weer opgehaald worden.
Vorige week zijn wij gestart met een nieuw thema voor aardrijkskunde, Waterland.
De kinderen leren dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. Dijken en duinen moeten het land daarom beschermen. Op plekken waar je geen dijken kunt maken, zijn
speciale waterkeringen gemaakt: dijken die open en dicht kunnen. Ook langs de rivieren
worden soms dijken gelegd. Die beschermen ons tegen hoog water. Naast de dijken en
dammen is Nederland beroemd om de polders. Van delen waar eerst water was, is land gemaakt. De kinderen leren ook hoe de Flevopolder is ontstaan.
In dit thema is tevens een beetje topografie opgenomen met betrekking tot kanalen, zeeën,
waterwegen en steden aan het water. Van de week is de samenvatting mee naar huis gegaan.
Dinsdag 14 februari hebben de kinderen de Meander toets. Succes!
Blauwe groepen
Afgelopen week hebben de blauwe kinderen getekend hoe ze eruit zien als ze ziek zijn. Bah,
wat zien ze er ziek uit!

Volgende week is de laatste week van het thema ‘gezondheid’. In verband met ons schoolfruit, gaan we het volgende week hebben over gezond eten. Geef een
extra gezond tussendoortje mee voor het 10uurtje, dan kunnen we kijken
hoeveel gezonde en lekkere hapjes er zijn! Voor meer informatie over het
schoolfruit en voor leuke tips en ideeën over gezond eten, kijk op
www.euschoolfruit.nl
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met het thema ‘post’. Hebben jullie thuis nog leuke
kaarten, enveloppen ed. die wij mogen gebruiken om mee te spelen? Graag zien we deze
leuke ‘postspulletjes’ na de vakantie in de groep verschijnen. Alvast bedankt!
Verder zijn wij nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om na de voorjaarsvakantie in de
eigen groep willen luizenpluizen. Geef je op bij de medewerker!
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Februari 2016

Vrijdag 10 februari

Rapporten gaan mee

Vrijdag 10 februari

Groepsavond Groep Okergeel
(Hilda)

19:00 – 21:00 uur

Maandag 13 februari

Studiemiddag

Alle kinderen zijn om 12.00 u vrij

Maandag 13 februari
t/m donderdag 16 februari

Week van de rapportgesprekken

Op intekening bij de medewerker

Vrijdag 17 februari

Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Maandag 20 februari
t/m 24 februari

Voorjaarsvakantie

Alle kinderen zijn vrij

3

