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Nieuwsbrief (2) september 2021 

 
Leerlingenraad: 

De leerlingen voor onze leerlingenraad zijn 

gekozen. 

De volgende leerlingen zitten in de raad. 
 

Groep 5:     Bram Oosting 

Groep 5/6: Quinty Scholten en Ryan   

        Oldenburger 

Groep 7:    Lukas Meijer en Lotte Bosch 

Groep 8:    Roan Mulder 

De eerste vergadering hebben we vorige 

week woensdag gehad. De volgende 

vergadering is op 24 november. 

                                          

 Activiteitenlijst: 

Vanmiddag krijgen de oudste kinderen 

een activiteitenlijst mee naar huis. 

Veel ouders vinden het leuk om te helpen  

bij activiteiten op school, maar zijn geen 

lid van de ouderraad. 

Om deze ouders een kans te geven om 

ook te helpen bij verschillende activiteiten 

hebben wij een activiteitenlijst gemaakt, 

waarop alle ouders zich kunnen inschrijven 

voor verschillende activiteiten. 

Wilt u de activiteitenlijst voor vrijdag 1 

oktober weer meegeven naar school?        
 

 

Schoolmaatschappelijk werk: 

 

Even voorstellen….. 
 

  
Wij zijn Gideon Kuijpers, Henriette Matel, 

Maaike Sijbom- Eiting en Negesty Moenne. 

Wij zijn vanuit het schoolmaatschappelijk  

werk van Sedna, verbonden aan jullie 

school. 

 

De schoolmaatschappelijk werker biedt 

ondersteuning als het met je kind even niet 

lekker gaat. Er wordt altijd, samen met jou 

als ouder, gekeken naar welke onder-

steuning het beste past. 

 

 Vind je kind het lastig om voor 

zichzelf op te komen?  

 Gaat je kind met tegenzin naar 

school door bijvoorbeeld 

pestgedrag?  

 Gaan schoolprestaties achteruit?  

 Of zijn jij en je partner uit elkaar en 

moet je kind wennen aan deze 

verandering?  

 

Elke ouder komt in de opvoeding wel eens 

lastige situaties tegen, bijvoorbeeld: 

 Boze buien 

 Verlies van een dierbare 

 Een veranderende thuissituatie 

door bijvoorbeeld een 

echtscheiding 

 Opstandige pubers 

 Gebruik van media 

Soms kun je je machteloos voelen en weet 

je even geen oplossing meer. Heb je als 

ouder het idee dat je het allemaal alleen 

moet kunnen? Dan is het fijn als er even 

iemand met je meekijkt en met je mee-

denkt. Ieder kind is uniek en er zijn 

meerdere manieren van opvoeding. Dat 

maakt opvoeden niet altijd even 

eenvoudig.  

Hoe komt u in contact met ons:  

 Via de intern begeleider (ib-er) van 

school. 

 Mailen, bellen, sms-en of 

whatsappen naar: 

 



 

 

 

 

Maaike: 

m.eiting@sednaemmen.nl  06-36 55  

96 62 (Bereikbaar op ma, di, wo, en 

vr) 

Negesty: 

n.moenne@sednaemmen.nl  06-51 

04 75 73 (Bereikbaar op di, wo, do 

en vr)  

Henriette: 

h.matel@sednaemmen.nl 06-82 05 

74 70 (Bereikbaar op ma, di, wo en 

do) 

Soms is één gesprek al voldoende. Soms 

zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt 

soms dat er andere hulp nodig is. Samen 

met u zoeken we een oplossing die bij uw 

kind, bij u en de school past.  

De hulp van schoolmaatschappelijk werk is 

geheel vertrouwelijk en gratis. 

                 

Start Kinderboekenweek: 

Woensdag 6 okt. t/m 17 okt. start de 

Kinderboekenweek.  

‘Worden wat je wil’ is dit jaar het thema. 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je 

vandaan komt, of je goed bent in rekenen 

of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al 

tien: ieder kind kan worden waar hij of zij 

van droomt. Beroepen als astronaut, 

dokter of kok…. Kinderen spelen vaak na 

wat ze willen worden. Of ze worden 

geïnspireerd door hun idolen of helden: 

een bekende zangeres, voetballer of 

YouTuber.  

Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron 

om over beroepen te fantaseren of na te 

denken.                                                              

                                
 

  

 

 

 

 

Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je 

alles worden wat je wil en alvast dromen 

over later. Volgende week woensdag 

openen wij de Kinderboeken week op een 

speciale manier en gaan wij aan de slag 

met verschillende activiteiten. 

                                     
Studiedag: 

Donderdag 7 oktober is er een studiedag. 

De kinderen zijn dan vrij. 

 

 

Brede schoolactiviteit: 

Het grote Gymfeest: 

 

19 Oktober organiseert Kelly Sanders (onze 

buurtsportcoach) in samenwerking met 

Mariet Rolink van gymvereniging Unido het 

grote gymfeest in sporthal de Klabbe.  
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