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Maandag 7 september   
Schoolmaatschappelijk werkster (SMW) 
 
Dit schooljaar hebben wij een nieuwe schoolmaatschappelijk werkster. Hieronder stelt zij 
zich aan u voor. U kunt meteen lezen wat de SMW-er voor u kan betekenen. 
 
Mijn naam is Nadia Ben Haddou. Per 1 september werk ik op de school van uw 
kind(eren) als schoolmaatschappelijk werkster. Ik ben in dienst van stichting School 
Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR).  
 
Wat kan ik als schoolmaatschappelijk werkster voor u doen? 
•hulp aan ouders en kinderen 
•toeleiding naar gespecialiseerde zorg 
 
Wanneer kunt u de schoolmaatschappelijk werkster inschakelen voor hulp? 
•als u vragen heeft over de opvoeding 
•bij vragen over pesten of gepest worden 
•als uw kind gedragsverandering / gedragsproblemen vertoont 
•als er thuis problemen zijn die invloed kunnen hebben op uw kind 
 
Wilt u meer weten of een afspraak maken ? Bel of mail dan naar: 
nadia.benhaddou@smwr-rijnmond.nl , tel: 06-27168369 
 
Via de leerkracht of de intern begeleider kunt u ook een afspraak maken. De werkdagen 
van de SMW-er zijn: Maandagochtend (Fazantstraat) en donderdag (Carnissedreef)  

 
 

Kennismakingsgesprekken 
 
Komende week worden de kennismakingsgesprekken gehouden. U heeft 
van de leerkracht een brief ontvangen. Wij hechten veel belang aan deze 
gesprekken, omdat u de leerkracht belangrijke informatie kunt geven. Met 
die informatie kan de leerkracht uw kind nog beter verder helpen in zijn of 
haar ontwikkeling. Het is dus van belang dat u op gesprek komt. Mocht u 
de komende week niet op gesprek kunnen komen, maakt u dan zelf een 
andere afspraak met de leerkracht van uw kind. 

 
 
Te laat komen 
 
De lessen starten iedere dag om 08.30 uur. De schooldeur gaat om 08.20 uur open, 
zodat de leerkrachten om 08.30 uur direct met de les kunnen starten. Helaas zijn er veel 
leerlingen die pas rond of zelfs na 08.30 uur de school binnen komen. 
 
Wilt u er voor zorgen dat uw kind niet alleen op tijd op school is, maar ook daadwerkelijk 
om 08.30 uur in de klas is, zodat de leerkracht direct kan starten met de les?  
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

 

Deze week 

kennismakingsgesprekken 

Dinsdag 8 september 

 
Extra gym 

15.30 – 16.15 uur 

Voor leerlingen van de 

groepen 5, 6 en SK3 

Woensdag 9 september 

 

 

Donderdag 10 september 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur - Fazantstraat 

 

Extra gym 

15.30 – 16.15 uur 

Voor leerlingen van de 

groepen 7, 8 en SK4 

Vrijdag 11 september 
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Maandag 14 september    
Kleding  
 
De afgelopen week hadden we te maken met zeer wisselvallig weer. 
Het is dan lastig om te bepalen welke kleding je aan moet trekken. Wij willen u vragen 
bij de kledingkeuze van uw kind rekening te houden met het wisselvallige weer. Zeker 
bij bewolking en regen is het al aardig koud. Geef uw kind daarom een jas mee naar 
school. De gymlessen en zwemlessen gaan gewoon door als het regent. Zorgt u in dit 
geval voor regenbestendige kleding voor uw kind.  
 
 

Wist u dat…  
 
…ouders met kinderen in groep 0, 1 en 2 voorleestassen met 
prentenboeken, knuffels en leerzame puzzels en spelletjes lenen aan 
de Fazantstraat. U betaalt eenmalig €5,- borg en kunt vervolgens 
iedere week ruilen. 
  

… op donderdag 3 september de eerste ouderraadsvergadering was! Er is gesproken 
over de inzet van ouders bij de diverse activiteiten die op school worden 
georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, de schoolreis, de 
schoolfotograaf enz. De ouders kwamen zelf met ideeën voor extra activiteiten zoals 
een Halloween Disco, Carnaval, Keep it clean-day en hulp bij het lezen op school. 
  
… U welkom bent om te helpen op school? Komt u gerust naar de volgende 
vergadering op donderdag 1 oktober om 9.30 uur aan de Fazantstraat. 
 

 
Even voorstellen 
 
Ook dit schooljaar zijn er weer stagiaires van verschillende opleidingen aan onze 
school verbonden. Groep 3b heeft dit jaar een leraar in opleiding. Juf Jet zal dit jaar 
afstuderen onder begeleiding van juf Elvi en juf Joyce. Zij wil zich graag aan u 
voorstellen.  

 
Mijn naam is Jet. Ik ben in opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Ik zal 
gedurende dit jaar meerdere dagen lesgeven in groep 3b. Voor vragen 
en/of opmerkingen kunt u altijd bij mij terecht. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jet Haan 
 

 
Ook groep 4a heeft een stagiaire. Juf Rianne stelt zich aan u voor:  
 
Mijn naam is Rianne van der Burg en ik ben een derdejaars studente 
van de Academische Pabo van Hogeschool Rotterdam. Ik ben 20 jaar 
en woon in Ridderkerk. Dit jaar zal ik vanaf september tot en met april 
stage lopen in groep 4a bij juf Amy. Tot de kerstvakantie ben ik er op 
maandag en vrijdag. Daarna zal ik op donderdag en vrijdag stage 
gaan lopen. Ik heb veel zin om les te gaan geven aan deze groep en 
ik hoop veel te leren tijdens mijn stage.  
 
Groetjes en tot ziens!  
Rianne van der Burg.  

 

 

Dinsdag 15 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 16 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 17 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 18 september 

 

 

 

 

 


