Nieuwsbrief, oktober 2018

Studiedag
A.s. woensdag 3 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag voor het personeel van
Westerwel.

PBS
We zijn goed van start gegaan met Positive Behaviour Support (PBS, positief schoolklimaat). We
belonen de leerlingen op een positieve manier voor het laten zien van goed gedrag waarbij steeds een
andere gedragsverwachting, behorend bij veiligheid, vriendelijkheid of veiligheid centraal staat. Deze
gedragsverwachtingen hangen in de klas en worden besproken en geoefend. We zijn dit schooljaar
begonnen met de gedragsverwachting ‘We lopen rustig door de gang’ en zijn inmiddels gestart met de
gedragsverwachting ‘Wij luisteren naar alle volwassenen’. Zie voor meer informatie de bijlage.

Kinderboekenweek
Ook dit jaar besteden we weer aandacht aan de kinderboekenweek. Deze start op 4 oktober op
Westerwel en duurt tot de herfstvakantie. Het thema van dit jaar is “Kom erbij”. Door middel van leuke
activiteiten en verschillende boeken zal er aandacht geschonken worden aan dit thema. Er komt een
gezellige hoek waar je boeken over vriendschap kunt maken en in de klassen komt ‘kletstijd’ om elkaar
beter te leren kennen.

Zorgoppas geschikte en betaalbare oppas regelt voor gezinnen met
zorgbehoevende kinderen.
Voor ouders met een zorgbehoevend kind is het niet vanzelfsprekend dat het buurmeisje van 13 jaar
zomaar kan komen oppassen. Daarom is er Zorgoppas. Zorgoppas helpt ouders met het vinden van
een gescreende oppaskandidaat en regelt alle administratie. Ouders gaan zelf in gesprek met
voorgestelde oppaskandidaten en besluiten met wie ze de beste klik hebben. Zo houdt de ouder de
regie en is Zorgoppas de verbinder om het oppasprobleem voor een gezin met een zorgbehoevend kind
op te lossen. Hierdoor kunnen ouders ondanks hun zorgen gaan werken of ontspannen de deur uit. Kijk
voor meer informatie op www.zorgoppas.nl of bel vrijblijvend 085 208 3450 of mail naar
info@zorgoppas.nl

Voorstellen Vertrouwenspersonen
Binnen SBO Westerwel zijn 2 vertrouwenspersonen: Bernite van Teeffelen en Conny Senden. In de
schoolgids kunt u lezen wat hun taak is en wanneer u een beroep op hen kunt doen.
Voor de leerlingen van Westerwel is het belangrijk dat ze weten wie de vertrouwenspersonen van
school zijn en met welke vragen ze bij hen terecht kunnen. Bernite en Conny zullen zich dan ook in de
week van 8 oktober in alle klassen gaan voorstellen en uitleggen dat je een beroep op hen kunt doen bij
ongewenste situaties (bv. seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten). De
leerlingen krijgen een foldertje mee naar huis waarin uitgelegd wordt wat een vertrouwenspersoon is.

Schoolfotograaf
Op 5 november komt de schoolfotograaf op Westerwel en worden er groepsfoto’s en foto’s van elke
leerling individueel gemaakt.
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