Mededelingenblad voor de ouders nr. 1 d.d. 1 september 2016
Welkom terug
Gelukkig is iedereen, zowel kinderen als leerkrachten weer uitgerust en enthousiast
aan het nieuwe jaar begonnen. We wensen iedereen een fijn en leerzaam
schooljaar toe.
Rapporten
We verzoeken u het rapport van uw kind in de komende week weer bij de leerkracht
van uw kind in te leveren.
De klassenavond
A.s. maandag 5 september houden wij een klassenavond.
U bent dan als ouder/verzorger van harte welkom om kennis te maken met de
leerkracht van uw kind(eren) en meer te weten te komen over het onderwijs dat dit
jaar in de groep van uw kind(eren) wordt aangeboden. Deze klassenavond is ook
voor de ouders van Tarsientje.
De brief met uitnodiging en exacte tijden krijgt u van ons hierbij ook gemaild.
Ouderbijdrage en schoolreis
U heeft van ons weer het verzoek om de ouderbijdrage van € 60,= per kind te
voldoen op bankrekeningnr. NL31ABNA0505091321 tnv RVKO Basisschool Tarcisius
o.v.v. Ouderbijdrage 2016/2017, naam van uw kind(eren) en de groep.
Zoals u ook in de schoolgids hebt kunnen lezen dient de ouderbijdrage voor de
schoolreis binnen te zijn. Kinderen waarvoor de ouderbijdrage niet is voldaan, gaan
niet mee op schoolreis. Zij worden op 29 september gewoon op school verwacht.
Bent u niet in staat de ouderbijdrage (in een keer) te voldoen, neem dan contact op
met juf Bianca of meester Addy, zodat we een regeling kunnen treffen.
Meespeelochtend Tarsientje en berengroepen
Dit jaar zullen we meespeelochtenden organiseren voor de peuters en de kleuters. U
wordt dan in de gelegenheid gesteld om van 8.30 u. tot 9.15 u. met uw kind mee te
spelen. U kunt op deze manier ervaren wat uw kind op school zoal doet en de
leerkracht kan u ev. adviseren voor spelactiviteiten thuis. Voor de kleuters zijn de
eerste meespeelochtenden op 1 september en op 7 september a.s. U kunt zich bij
de leerkracht inschrijven voor een van beide ochtenden.
Algemene informatieavond
De datum van de algemene informatieavond is dinsdag 4 oktober a.s.
De officiële uitnodiging krijgt u later via de mail.
Nieuwe datum VO-gesprekken groep 8
Rectificatie van de planning van de VO-gesprekken groep 8: in de kalender is
gepland 8-2-2017, dit wordt 1-2-2017 i.v.m. de tijdsplanning van Fokor.

Vaccinaties CJG
In de maand september worden alle 9-jarigen opgeroepen voor de DTP en BMR prik.
De meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor een HPV-inenting.
De piepkleine reus
Woensdag 21 september is er op school een voorstelling voor de kleuters.
De voorstelling heet: De piepkleine reus.
Er is zijn kinderen met Kinkhoest.
Wat te doen?
Goede hoesthygiëne: houdt bij hoesten of niezen je hand of zakdoek voor de mond.
Gebruik papieren zakdoeken. Gooi ze na gebruik in de vuilnisbak. Was regelmatig je
handen met water en zeep.
Zwangere vrouwen kunnen tijdens de laatste zes weken van de zwangerschap het
contact met patiënten met kinkhoest beter proberen te vermijden.
Thuisblijven?
Als een kind met kinkhoest zich goed voelt, kan het gewoon naar school of het
kindercentrum. Thuisblijven helpt niet om verspreiding te voorkomen, omdat kinderen
al besmettelijk zijn voordat er duidelijke verschijnselen van hoest optreden. Het
hoesten kan lange tijd aanhouden.
Alinafe, ons Plan-kind
Het gebied waar Quaresma woont is zo ver vooruitgegaan dat PLAN haar doelen
heeft bereikt en andere gebieden gaat steunen waar de hulp nu harder nodig is.
We nemen daarom afscheid van Quaresma.
Ons nieuwe PLAN-kind wordt Alinafe Sikalo, een meisje van 6 jaar uit Malawi.
Elke maand zal een groep geld inzamelen om PLAN in staat te stellen om
verbeteringen aan te brengen in de leefomgeving van Alinafe en haar familie,
zodat de kinderen goede voeding krijgen, medische zorg krijgen, in staat zijn om
naar school te gaan etc. We storten € 25,= per maand, dus € 300,= per jaar. Omdat
we in een schooljaar maar 10 maanden geld kunnen inzamelen zal elke groep zo’n
€ 30,= inzamelen. Als het bedrag veel hoger uitvalt dan zal de leerkracht met de
groep bepalen naar welk doel het resterende bedrag toegaat.
In september zal groep 4 voor haar zorgen.
Schooltandarts
Woensdag 21 september komt de schooltandarts de kinderen ophalen die
geregistreerd zijn bij de schooltandarts.
Opening van het schooljaar
Morgen, vrijdag 2 september om 08.30 uur, openen we met elkaar het nieuwe
schooljaar.
Alle kinderen starten morgen bij het hoofdgebouw.
De groepen 1 t/m 5a gaan eerst naar hun klas. De bovenbouw maakt een rij bij de
leerkracht. De kleuters worden daarna opgehaald door bovenbouwgroepen om
daarna buiten twee grote kringen te maken.
Natuurlijk bent u als ouder van harte welkom om de opening van het schooljaar
mee te vieren.

Het Schoolmaatschappelijk werk op Tarcisius
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dus ook voor het schoolmaatschappelijk werk.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt laagdrempelige en gratis hulpverlening en/ of
ondersteuning aan bij onder andere:
-Angst klachten
-Sociale vaardigheden
-Problemen in de thuissituatie
-Opvoeding
-Verwerking
-Echtscheiding.
Ook kunnen er bij voldoende aanmeldingen diverse trainingen/ groepen op school
aangeboden worden. Voorbeelden hiervan zijn:
-Sociale vaardigheidstraining; voor diverse leeftijdsgroepen
-KIES- groep (kinderen in echtscheidingssituaties); voor diverse leeftijdsgroepen
-Vriendentraining (voor kinderen die te maken hebben met angsten en/ of onzeker zijn); voor
diverse leeftijdsgroepen
-Je kunt meer dan je denkt, voor kinderen met faalangst; voor diverse leeftijdsgroepen.
Mocht u uw kind hiervoor willen aanmelden kan dit door contact op te nemen met mij. Indien
er niet voldoende aanmeldingen zijn om de training/ groep op school te geven kan ik u een
alternatief bieden om de training/ groep elders te volgen.
In principe is de begeleiding die wordt geboden van mij kortdurend. Mocht in overleg met u
de inschatting gemaakt worden dat meer intensieve begeleiding wenselijk is of een ander
hulpaanbod beter passend is, kan ik meedenken en ondersteuning bieden bij het realiseren van
de best passende zorg.
De gesprekken met ouders en/ of kinderen kunnen thuis, op school of op ons kantoor aan de
Meidoornsingel 181 plaatsvinden.
Naast het schoolmaatschappelijk werk kunt u bij het algemeen maatschappelijk werk van het
CVD terecht voor vragen op het gebied van: schulden, financiën, persoonlijke of relationele
problemen. Aanmeldingen lopen via Vraagwijzer, locatie: Argonoutenweg 23, 3054 RP
Rotterdam, mail: info@vraagwijzerhis.nl . Ze zijn geopend op de volgende tijdstippen:
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur
Vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben regelmatig op school te vinden.
Daarnaast ben ik bereikbaar via de mail op aceton@cvd.nl of via sms of Whats App op 06
36032339.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Ceton

